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PRÓLOGO

Cando lles pregunto aos alumnos e alumnas nalgunha clase que é unha árbore senlleira, acostuman responder, cando a timidez llelo permite, que unha
árbore senlleira é unha árbore vella e moi grande. Ese é o sentir xeral entre os
cidadáns, e non van desencamiñados, pois boa parte dos monumentos vexetais
catalogados, e non soamente en Galicia, sono con base na súa dendrometría excepcional que, polo xeral, está vencellada a idades avanzadas. Pero non sempre
é así, porque ademais das dimensións e a idade hai outras características que
poden levar un exemplar cativo ou novo á condición de senlleiro, como son a
súa vinculación con aspectos científicos, relixiosos, simbólicos, culturais ou didácticos, e poderiamos pór moitos exemplos. No que si adoita haber consenso é
no aprecio por estes monumentos vexetais e na conveniencia de conservar este
patrimonio natural.
Galicia conta desde o ano 2007 cun Catálogo Galego de Árbores Senlleiras
que se vai actualizando co paso do tempo, en función das propostas de catalogación de novos exemplares ou formacións, incluíndose tamén a posibilidade de descatalogación cando algún dos exemplares ou formacións catalogados
desaparece ou perde os méritos ou atributos que fixeron posible a súa inclusión
no inventario. Actualmente intégrano cerca de dous centenares de monumentos
vexetais entre árbores e formacións.
Cando se perfilaba o primeiro Decreto da Xunta de Galicia do ano 2007 polo
que se crea o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, o cal, como é lóxico, inclúe
tamén medidas de protección dos monumentos verdes inventariados, realizouse
un estudo que nos permitiu revisar cerca dun millar de árbores e formacións,
moitas das cales teñen características sobresaíntes. Xurdiu daquela un debate en
relación coa dimensión do catálogo, optándose —coidamos que acertadamente— por unha listaxe limitada e manexable que englobase «as senlleiras entre as
senlleiras» e que permitise facer un seguimento e programar actuacións encamiñadas á conservación, sinalética, divulgación etc., en lugar dun catálogo con
varios centos ou milleiros de exemplares que simplemente quedase no papel do
Diario Oficial de Galicia, sen moitas posibilidades de prestarlles atención.
Como consecuencia, o catálogo galego oficial inclúe árbores e formacións
moi relevantes, pero no territorio medran outros exemplares destacados que merecen a súa conservación, entre outros motivos porque moitos deles son candidatos a formar parte dese catálogo galego no futuro.
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E para garantir a conservación dese patrimonio consideramos de gran relevancia a elaboración de catálogos municipais de árbores e formacións senlleiras,
como o que realizamos para o Concello de Vigo en 2001. Desde este punto de
vista queremos felicitar o Concello de Tomiño por esta iniciativa, e os autores do
traballo Jorge Mouriño Lourido, Gaspar Bernárdez Villegas, discípulo e compañeiro de moitas fatigas, e Rafael Salvadores Ramos, que a resolveron con mestría
e rigor.
A comarca do Baixo Miño, en xeral, e Tomiño, en particular, gozan dunhas
circunstancias ecolóxicas moi favorables para a produción vexetal e, polo tanto,
para o crecemento das árbores, e o val do Miño, cando xa se encamiña á súa
desembocadura, amosa un microclima con influencias mediterráneas ao que
non son alleos cultivos como a vide, os cítricos ou a oliveira nin árbores como a
sobreira ou o lamigueiro. Carballeiras, cerqueirais, sobreirais e bosques de ribeira
están entre os bosques naturais máis importantes, sendo frecuentes tamén as
repoboacións artificiais, especialmente con piñeiros e eucaliptos. A benignidade
do clima favorece o cultivo de moitas especies ornamentais de variada procedencia, moitas delas foráneas, que tamén achegan monumentos vexetais, porque un
monumento vexetal éo ou non o é con independencia da súa orixe.
O Catálogo de árbores senlleiras do concello de Tomiño inclúe 125 rexistros,
116 árbores ou pequenos grupos de árbores e 9 formacións, correspondentes a 40
especies, a metade árbores autóctonas, como o carballo pedunculado, a sobreira,
o amieiro ou o freixo mediterráneo, e a outra metade foráneas, como o plátano de
sombra ou a oliveira, por citar algunhas moi representadas.
Propóñense ademais sete exemplares para a súa inclusión no catálogo galego oficial; trátase polo tanto dunha importante colección merecente de divulgación e de protección, sendo de destacar tamén a excelente cartografía e a
xeorreferenciación.
Sen dúbida, trátase dun traballo que merece a súa publicación e agradezo
aos autores que me desen a oportunidade de prologalo.
Nas mans do Concello está conservar e divulgar este importante patrimonio
natural.

Antonio Rigueiro Rodríguez
Doutor enxeñeiro de Montes, catedrático de Botánica
do Dpto. de Produción Vexetal, Universidade de Santiago de Compostela
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ÁRBORES SENLLEIRAS
DO CONCELLO DE TOMIÑO

Introdución e xustificación do proxecto
O territorio do concello de Tomiño alberga unha interesante mostra de árbores de diferentes especies, tanto autóctonas como exóticas, cunha diversidade e
peculiaridades de beleza, antigüidade, historia e rareza, que a fan merecedora de
ser especialmente conservada e posta en valor, desde os puntos de vista ecolóxico, educativo, social e mesmo turístico. Para conseguir este propósito, un primeiro paso constitúeo a elaboración dun Catálogo no que se recollan a localización
e as principais características das árbores seleccionadas como monumentais,
singulares ou senlleiras.
O Catálogo de árbores senlleiras do concello de Tomiño foi concibido como
unha ferramenta de xestión que permita adoptar as medidas preventivas necesarias para conservar estes exemplares, mellorar o seu medio cando sexa preciso e
contribuír a protexer a diversidade natural de árbores autóctonas. A estas finalidades súmase a divulgación, obxectivo potenciado en boa medida pola presente
publicación, entendendo que a difusión do coñecemento sobre os nosos recursos
naturais é unha valiosa contribución para a súa conservación e para a súa revalorización cultural, recreativa e mesmo turística.
En Galicia existe un Catálogo de Árbores Senlleiras regulado de maneira oficial polo Decreto 67/2007 do 22 de marzo e modificado polo Decreto 10/2015
do 22 de xaneiro, que inclúe tanto árbores concretas como formacións (Rigueiro
et al., 2009). Conta cun procedemento de participación pública que permite ir
incorporando novos exemplares, como así se ten feito nos últimos anos. Porén,
no ámbito municipal, son escasas as iniciativas ao respecto, entre as que destaca
unicamente Vigo, cun catálogo completo (Fernández-Alonso e Rigueiro, 2001),
sendo as restantes inventarios de árbores ornamentais de cidades como Pontevedra (Blanco-Dios e Castro, 2010), vilas como Narón e Caldas de Reis (Asociación Croio, 2002; Rodríguez Dacal, 2002), ou ben de pazos e xardíns históricos de
toda Galicia (Rodríguez Dacal e Izco, 2003). No resto do Estado español, en cambio, son máis frecuentes os catálogos de ámbito local, especialmente na vertente
mediterránea (p. exemplo, Savia Arboricultura e Cota Ambiental, 2003; Mérida,
2005; López Martín e Martínez Díaz, 2013).
O Catálogo de árbores senlleiras do concello de Tomiño non ten normativa asociada, non garante legalmente a protección das árbores que o integran, mais conta co compromiso do actual goberno municipal para protexelas, sempre dentro
do seu ámbito e posibilidades de actuación. O documento que aquí se presenta
débese considerar como unha achega ao recoñecemento das árbores e formacións arbóreas máis destacadas do territorio municipal de Tomiño, aberto a futuras revisións e ampliacións.
No proxecto de elaboración do Catálogo de árbores senlleiras do concello de
Tomiño formulouse o obxectivo de dotar o Concello dun documento no que se
inventariase e recoñecese a localización espacial dos exemplares arbóreos máis
destacados das distintas especies, con xeorreferenciación cartográfica.
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Para unha segunda fase, na que se enmarca o libro que tes nas mans, procurábase elaborar unha publicación áxil e sinxela de empregar, de maneira que as
persoas non iniciadas puidesen localizar e identificar facilmente os exemplares
senlleiros das diferentes especies citadas.
En conxunto, preténdese dar a coñecer a grande variedade, singularidade e
riqueza de especies arbóreas que acolle o concello de Tomiño tanto á veciñanza
como ás persoas visitantes, así como achegar as características das árbores e a
súa relevancia ecolóxica e cultural, como contribución á súa conservación.
En resumo, trátase de poñer en valor un patrimonio de interese ecolóxico,
social, educativo e turístico, a través da elaboración dunha ferramenta de xestión
e a difusión dos seus resultados.

Como se fixo o Catálogo
O Catálogo de árbores senlleiras do concello de Tomiño foi creado para rexistrar os exemplares máis vigorosos, grandes e antigos de cada unha das especies
arbóreas autóctonas existentes no territorio municipal. Mais tamén para incluír
a mostra máis destacada dos individuos sobranceiros e monumentais de árbores
exóticas que foran introducidas e plantadas no pasado, e que fosen merecedoras
de recoñecemento e conservación pola súa beleza, antigüidade, historia e rareza. Ademais, propón a inclusión como formacións arbóreas daqueles grupos que
requiran a súa protección conxunta, polos mesmos motivos citados para as árbores individuais.
Porén, con respecto ás árbores exóticas ou alóctonas, descartáronse os exem
plares presentes en espazos e hábitats naturais, tanto plantados como naturalizados (é dicir, nacidos espontáneos ou ventureiros), agás aqueles que representasen características relevantes no contexto galego. Tamén se rexeitaron as
especies listadas no «Catálogo español de especies exóticas invasoras» (Real Decreto 630/2013), en virtude do cal está prohibida a posesión, transporte, tráfico e
comercio de exemplares vivos e mortos, así como dos seus restos ou propágulos;
este é o caso tanto da mimosa (Acacia dealbata) como do ailanto (Ailanthus altissima). A estas dúas especies engadimos, polos seus recoñecidos efectos invasores
moi perigosos en Galicia (Sanz Elorza et al., 2004; Arcea, 2007; Fagúndez e Barrada, 2007; Romero, 2007), outros catro taxons que poderían aparecer en Tomiño:
Acacia longifolia, Acacia mearnsii, Acacia melanoxylon e Robinia pseudoacacia.
Nunha primeira fase procurouse a recompilación de información acerca da
existencia de exemplares e formacións senlleiras no territorio municipal, que tivo
lugar a través dos seguintes medios:
* Base de datos derivada da elaboración do Catálogo Galego de Árbores Senlleiras (Rigueiro et al., 2009) e posteriores actualizacións.
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* Información achegada polo equipo de goberno do Concello de Tomiño e solicitada publicamente á veciñanza a través da páxina web municipal e mediante comunicado de prensa.
* Traballo de campo específico de prospección de árbores senlleiras, realizado
en 2016 mediante inspección a pé nos principais espazos naturais do concello de Tomiño —en concreto, a ribeira do río Miño, en abril, xuño e setembro—, así como desde vehículo por grande parte da súa rede viaria (en abril,
maio e setembro). Foi nestas xornadas cando se obtiveron os datos para a
caracterización das distintas árbores e formacións. Posteriormente, en setembro de 2017, incorporáronse outras cinco árbores.
* Información existente na páxina web da Asociación Naturalista Baixo Miño
(ANABAM) www.anabam.org, nos seus apartados de Biodiversidade/Flora/
Árbores extraordinarias (ANABAM, 2013).
* Solicitude de información ás Comunidades de Montes das quince parroquias
do concello, tras convocatoria infrutuosa de reunión na sede do Concello no
mes de xuño. Posteriormente, en setembro, contactouse a través de chamadas de teléfono ou entrevistas en persoa cos seus presidentes e/ou directivos, abordando fundamentalmente tres cuestións:
• Que árbores destacadas polo seu tamaño, idade, historia… coñecen na
correspondente parroquia?
• Que outras árbores senlleiras coñecen no concello de Tomiño?
• Que nomes vernáculos reciben as diferentes especies de árbores na súa
parroquia?
Co presidente, directivos e/ou capataces forestais de catro Comunidades
de Montes (Piñeiro, Barrantes, Estás e Tomiño) leváronse a cabo prospeccións de campo a pé, guiados polos propios comuneiros, durante o mes de
setembro.
Todos os exemplares e formacións inventariados no Catálogo foron xeorreferenciados (Datum ETRS89) mediante a súa identificación e localización sobre
ortofotografías aéreas dixitais, e posteriormente cartografados en formato shape
(Sistema de Información Xeográfica, SIX). Consideráronse como grupos ou formacións aquelas agrupacións de máis de dous exemplares notables dunha determinada especie, agás excepcións xustificadas. Por tanto, algún rexistro de árbore
senlleira pode corresponder a dous ou mesmo tres exemplares inmediatamente
próximos.
Para cada árbore examinada determinouse o seu diámetro normal (medido
a 1,30 m de altura sobre o chan) mediante cinta métrica, así como a altura do
exemplar obtida mediante hipsómetro (media de 2 a 4 medidas realizadas, segundo a dificultade de cada exemplar). No caso de árbores con engrosamentos do
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tronco que supuxesen un diámetro normal superior ao diámetro da zona basal,
optouse por facer a media de ambos. Tamén se incorporou a superficie de copa
para aquelas árbores que foi posible discriminar sobre fotografía aérea, en especial, aquelas que se encontraron solitarias ou en formacións de baixa densidade.
A selección final baseouse principalmente nas maiores dimensións en diámetro e altura, incorporando para cada especie un número variable de exemplares a criterio dos autores, fundamentadas na súa representatividade nos contextos municipal e galego. No Apéndice móstrase unha táboa onde se sintetiza a
información do Catálogo, incorporando as medidas de diámetro normal e altura
e a indicación da localización na correspondente parroquia para cada un dos
exemplares e formacións incluídas no Catálogo. O número co que se identifica
cada rexistro (ID) é o referido tanto na descrición de cada exemplar como o empregado nos correspondentes mapas.
Cada especie de árbore foi nomeada coa forma empregada en Tomiño, aínda
que non se correspondese coa denominación máis espallada no territorio galego.
No caso daquelas especies pouco coñecidas, para as que non se obtivo nome popular, optamos por empregar formas rexistradas noutras publicacións botánicas.
O nome dado a cada árbore concreta é provisorio na maior parte dos casos.
Aínda que se recolleron denominacións propias recibidas por persoas veciñas
e propietarias, na maior parte dos casos empregouse o topónimo coñecido do
lugar onde medra cada árbore, que en non poucas ocasións pode resultar demasiado xenérico por descoñecermos os microtopónimos existentes.

Resultados
En 2016 obtívose información relacionada con 227 árbores e formacións de
árbores potencialmente senlleiras no concello de Tomiño (táboa 1).
Na base de datos derivada da elaboración do Catálogo Galego de Árbores
e Formacións Senlleiras (Rigueiro et al., 2009) constaban sete árbores ou formacións en Tomiño, das cales finalmente se seleccionaron tres árbores e unha formación, posto que as restantes non acadaban dimensións notables, e dúas delas
mesmo se localizaban no veciño municipio do Rosal.
A través do concello de Tomiño e da información solicitada publicamente á
veciñanza, identificáronse outras tres árbores e mais unha formación senlleira.
Á chamada pública municipal só contestaron un veciño de Sanomedio (Tomiño)
e unha veciña de Fontela (Goián).
No traballo de campo foron efectuados 191 rexistros de árbores senlleiras,
dos que se seleccionaron 93 árbores e catro formacións. O número de exemplares
recoñecidos e medidos foi aínda superior, se ben aqueles que non merecían interese para os obxectivos deste Catálogo non foron sequera incorporados á base
de datos.
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Táboa 1. Resume das árbores e das formacións examinadas, xunto a aquelas finalmente
seleccionadas, segundo as distintas fontes de información.
Fonte de información
Base datos previa
Datos veciñanza-Concello

Traballo de campo
Web ANABAM
Comunidades de Montes
TOTAL

Árbores

Grupos e formacións

6

1

Seleccionadas
4

5

1

4

187

4

97

2

1

3

17

3

12

217

10

120

A través da web de ANABAM obtívose información da existencia de dúas árbores e dun grupo de carballos que non detectaramos no traballo de campo, todas
incorporadas ao Catálogo.
Por último, as Comunidades de Montes informáronnos da existencia de numerosos exemplares e formacións que tampouco coñeciamos previamente, dos
cales rexistramos vinte e posteriormente seleccionamos dez exemplares e dúas
formacións para a conformación do Catálogo.
En 2017 incorporáronse outras cinco árbores, tres das cales tamén se coñeceron a través da web de ANABAM.
En definitiva, esta primeira versión do Catálogo de árbores senlleiras do concello de Tomiño consta de 125 rexistros entre árbores e formacións. En relación
aos 116 rexistros de árbores, sete deles corresponden a pares e outro máis a un
trío de exemplares inmediatamente próximos, polo que o número real ascende
a 125 pés catalogados. A estes hai que engadir as nove formacións senlleiras, nas
cales se rexistrou algunha medida para 45 dos exemplares abranguidos.
O conxunto de árbores e formacións catalogadas corresponden a un total de
40 especies, vinte delas consideradas autóctonas ou nativas e as vinte restantes
clasificadas como alóctonas ou exóticas. As autóctonas supoñen, no entanto, o
74 por cento dos rexistros catalogados.
As especies mellor representadas (táboa 2) son o carballo (Quercus robur) e
o sobreiro ou sobreira (Quercus suber). O primeiro é a árbore predominante nos
bosques autóctonos da Galicia atlántica, na que se inclúe o territorio de Tomiño.
Pola súa parte, o sobreiro é característico das carballeiras solleiras, mais tense
conservado de maneira notable nos arredores de aldeas e asentamentos humanos, seguramente porque foi obxecto de interese ou atención especial da veciñanza. O piñeiro bravo (Pinus pinaster), tamén chamado marítimo ou do país,
é a terceira especie con maior número de rexistros no Catálogo; malia que se
extinguiu en Galicia, foi reintroducido en plantacións forestais nos últimos tres
séculos e até ben recente constituíu a principal especie obxecto de explotación
madeireira. Outras árbores ben representadas son o freixo mediterráneo ou de
folla estreita (Fraxinus angustifolia), o amieiro (Alnus glutinosa) e o salgueiro co-
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Táboa 2. Número de rexistros das distintas árbores autóctonas incluídas no Catálogo
de árbores senlleiras do concello de Tomiño.
Nome galego (local)

Nome científico

Nº rexistros no Catálogo

Carballo

Quercus robur

15+1 formación

Sobreiro

Quercus suber

6+4 formacións

Carballo cerqueiro

Quercus pyrenaica

3

Castiñeiro

Castanea sativa

6

Amieiro

Alnus glutinosa

6

Abeleira

Corylus avellana

3

Freixo

Fraxinus angustifolia

9

Salgueiro

Salix atrocinerea

6

Vimbieiro

Salix alba ssp.vitellina

1

Salgueiro cincento

Salix salviifolia

1

Salgueiro irto

Salix fragilis

3

Pradairo

Acer pseudoplatanus

3

Ulmeiro ou lamagueiro

Ulmus minor

1+1 formación

Loureiro

Laurus nobilis

4

Moroteiro

Arbutus unedo

3

Acivro

Ilex aquifolium

1 formación

Cereixeira

Prunus avium

1

Estripeiro

Crataegus monogyna

1

Pereira brava

Pyrus cordata

3

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

11

mún (Salix atrocinerea), as tres características dos bosques de ribeira e mesmo de
veigas, como se podería esperar dun territorio situado no curso baixo do maior
río do país, o Miño.
Só dúas especies arbóreas de carácter autóctono, relativamente frecuentes
en Tomiño, non acadaron representación, por non atoparmos exemplares dun mí
nimo porte arbóreo: trátase do sanguiño (Frangula alnus) e do sabugueiro (Sambucus nigra).
No que respecta ás arbores exóticas, encóntranse especies propias doutros
continentes, de introdución relativamente recente (un a cinco séculos), xunto
con especies de distribución euroasiática que levan máis dun milenio cultivadas
en Galicia (caso dalgunhas froiteiras) e outras que mesmo puideron ser autóctonas neste territorio despois da última glaciación, caso da tilleira Tilia platyphyllos
e do piñeiro manso (Pinus pinea). As árbores exóticas mellor representadas no
Catálogo (táboa 3) son precisamente unha froiteira tradicional con relevancia en
ritos relixiosos, como é a oliveira (Olea europaea), xunto co plátano de sombra
(Platanus hispanica), de amplo uso ornamental en espazos públicos.
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As árbores exóticas senlleiras concéntranse en xardíns como os da igrexa de Amorín,
onde se catalogaron dúas especies de tilleiras
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Táboa 3. Número de rexistros das distintas arbores exóticas incluídas no Catálogo de árbores
senlleiras do concello de Tomiño.
Nome galego (local)

Nome científico

Nº rexistros no Catálogo

Piñeiro manso

Pinus pinea

2

Araucaria

Araucaria angustifolia

1

Cedro do Líbano

Cedrus libani

1

Cedro do Himalaia

Cedrus deodara

2

Abeto do nadal

Pícea abies

1

Abeto de Douglas

Pseudotsuga menziesii

1

Ciprés de Portugal

Cupressus lusitanica

1

Carballo turco

Quercus cerris

1 formación

Tilleira

Tilia platyphyllos

1

Tilleira prateada

Tilia tomentosa

2

Plátano de sombra

Platanus x hispanica

2+1 formación

Oliveira

Olea europaea

4

Laranxeira amarga

Citrus x aurantium

1

Pomelo

Citrus x paradisii

1

Maceira

Malus domestica

1

Buxo

Buxus sempervirens

1

Xapoeiro ou camelia

Camellia japonica

2

Catalpa

Catalpa bignonioides

1

Magnolio

Magnolia grandiflora

2

Rododendro arbóreo

Rhododendron arboreum

2

A distribución xeográfica do conxunto das árbores catalogadas concéntrase na ribeira do río Miño e en menor medida nos vales dos ríos Pego e Cereixo
(tamén chamado das Briñas ou do Hospital), onde se encontran as terras máis
fondas e fecundas, e tamén os principais núcleos de poboación (mapa 1).
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Mapa 1. Localización das árbores e formacións senlleiras
catalogadas no concello de Tomiño
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ÁRBORES SENLLEIRAS
DO CONCELLO DE TOMIÑO
Árbores autóctonas

1. Carballo (Quercus robur L.)
O carballo é a árbore máis representativa de Galicia, onde sería a especie máis
numerosa de non mudarmos tanto a paisaxe natural. Dá nome a numerosas vilas, aldeas e lugares, mesmo a varios apelidos.
Pode chegar a acadar un porte grandioso e ramificado, con crecemento lento
e grande lonxevidade. As follas agroman cada primavera, sen pelos e coas características beiras lobuladas. Ao mesmo tempo saen as flores, as masculinas en discretas candeas e as femininas aínda menos vistosas. A finais do verán e comezo
do outono dan as landras, un froito que supón un recurso importante para moita
fauna nos meses de outono e inverno.
A madeira de carballo é pesada e cunha cerna de grande resistencia, empregada tradicionalmente como trabes de edificacións. O seu uso abusivo durante
séculos, tamén para construír barcos, bocois de viño e como combustible en cociñas e ferrarías, reduciu a súa abundancia e calidade, e hoxe en día son poucos
os exemplares con dimensións e porte suficiente para acadar aproveitamento
madeireiro. As landras son alimento predilecto dos porcos e mesmo se pode facer
pan con elas.
Como dixemos, o carballo é a árbore maioritaria dos bosques naturais da
franxa atlántica galega, das serras da Dorsal galega e dos vales do Miño e do Limia, onde crece en terras fondas, frescas e acedas. Só nas montañas do oriente
comparte e mesmo cede protagonismo a outras especies, até desaparecer nas
zonas máis mediterráneas de Ourense. A súa distribución mundial está restrinxida a Europa, en zonas con pouca ou ningunha seca estival e con primaveras temperadas. En Tomiño aparece por todo o concello, mantívose mellor que noutras
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Carballo do Ramo

zonas da franxa costeira galega, se ben resulta moi escaso nas ladeiras e altos das
serras, moi degradadas por lumes e plantacións forestais. Así a todo, practicamente xa non restan representacións dignas das carballeiras galego-portuguesas,
hábitat declarado de interese comunitario que tapizou esta terra, ficando relegadas a estreitas bandas na parte externa dos espazos agrícolas. Mais os carballos
resisten, seguen nacendo nas veigas, e nos montes baixo piñeiros e eucaliptos,
agardando cambios na sociedade humana para recuperar, sequera en parte, os
seus antigos dominios.
Un total de 16 rexistros de carballos integran o Catálogo de árbores senlleiras
do concello de Tomiño, que inclúen unha formación de tres exemplares e un par
de árbores que se encontran próximas: corresponden, por tanto, a 19 individuos.
Encabezan a lista os pés de maiores dimensións coñecidas en toda a comarca do
Baixo Miño (ANABAM, 2013). A ribeira do Miño concentra boa parte destes carballos catalogados (nove exemplares), de maneira que cinco deles encóntranse
dentro da Zona de Especial Conservación (ZEC) Baixo Miño (mapa 2).
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Carballo do Ramo. Trátase do maior carballo que encontramos
en Tomiño e, polo dito, en todo o Baixo Miño. Medra na marxe
dunha pequena estrada local sobre as fértiles terras da veiga do
Miño, a uns douscentos metros do río. Divídese en dous troncos
principais a case dous metros sobre o chan, ambos os dous tapizados de hedra e brións. Pese ao seu tamaño, apenas destacaba
na paisaxe pola proximidade de piñeiros e eucaliptos de grande
altura; en febreiro de 2018 foron cortados respectando o carballo, que loce agora máis formidable, con aparente boa vitalidade.
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1
Perímetro normal: 4,32 m
(aprox. 1,37 m de diámetro)
Altura: 23,2 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 522138, 4647253

2
Perímetro normal: 3,80 m
Altura: 17,3 m
Copa: 280 m2
Parroquia: Vilameán
Coordenadas UTM: 521499, 4652667

Carballo de Vilameán. Medra no Adro da festa xunto á igrexa de Vilameán, nunha praza recentemente transformada, obra
que levou a reencher e soterrar entre 3 e 4 metros do tronco orixinal da árbore. Medra só, sen ningunha competencia, polo cal
crea unha copa arredondada e harmoniosa a partir de tres brazos nos que se divide o fuste principal a pouco máis de 2 m do
chan. Aínda que presenta boa vitalidade, ten pavimentado case
todo o chan ao redor do seu tronco, polo que a súa viabilidade
está moi comprometida a medio prazo.
Desde 1990, a veciñanza de Vilameán réndelle homenaxe
coa celebración da Festa do Carballo, na terceira fin de semana
de outubro. Nese ano seica se celebraba o suposto bicentenario da árbore, plantada en 1790 con «alcacias» e varios «robles»,
que foron secando e se foron cortando até deixar só ao carballo
(ANABAM, 2013).
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Carballos da Chanciña. Grupo de carballos localizados na ladeira do monte de Tebra ao norte do río Cereixo, no lugar de
Carballal. Todos eles amosan sinais de teren sido sometidos a
numerosas podas e demoucas, con frecuentes engrosamentos e
un característico porte: toros de 3-4 metros do que parten pólas
máis estreitas. Destacan tres exemplares envolvidos pola curva
dunha estrada local, xunto cun castiñeiro. O maior deles, situado
en cota superior aos restantes, ten un notable engrosamento do
tronco, que acada 1,40 m de diámetro a aprox. 130 cm sobre o
chan, pero só 0,88 m na base.
No seus troncos atopamos varios exemplares de vacaloura
(Lucanus cervus), que se deben criar nas zonas de madeira morta das propias árbores. A propietaria, que xa lembra das vacalouras desde a infancia, estima que as árbores poden chegar a 300
anos de idade (ANABAM, 2013).

3
Perímetro normal Ex1: 3,58 m;
Ex2: 2,82 m; Ex3: 2,33 m
Altura Ex1: 14,6 m; Ex2: 14,9 m;
Ex3: 12,1 m
Copa conxunta: 345 m2 aprox.
Parroquia: Tebra (Sta. María)
Coordenadas UTM: 520778, 4654478
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Carballo da ribeira da Torre Este carballo medra na ribeira do
Miño, cerca do pazo dos Correa ou Casa da Torre, hoxe en día na
propia marxe do vial peonil construído entre o Espazo Fortaleza
e a ponte da Amizade. O seu tronco esta parcialmente cuberto
por hedra, a cal actualmente non lle supón maior ameaza. Pese
á enorme e harmoniosa copa arredondada e a lindar cun espazo
aberto do outro lado do camiño, esta árbore non destaca especialmente até chegar a súa proximidade, debido ao desenvolvemento do bosque de ribeira.
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4
Perímetro normal: 3,42 m
Altura: 19,8 m
Copa: 240 m2
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520666, 4643480
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Carballo de Moldes. Outro enorme carballo localizado na pro
ximidade do río Miño, a apenas 20 metros da beira, no seo dunha
pequena carballeira na ZEC Baixo Miño, no lugar de Moldes. O
seu porte é moi dereito, sen apenas sinais de podas e demoucas, polo que acada a maior altura entre os carballos senlleiros
de Tomiño. O seu tronco, dividido en tres fustes case paralelos
desde escasa altura, tamén está densamente cuberto pola hedra, creando un microhábitat empregado por variada fauna para
criar e alimentarse.

5
Perímetro normal: 3,32 m
Altura: 25,0 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526917, 4649454
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Carballo do Xesteiro. Esta árbore encóntrase integrada no espazo axardinado arredor dunha vivenda particular, na transición
coa ribeira do río do Pego, nas proximidades da aldea de Mosteiro. Dáse a circunstancia que hai anos houbo un bar nesta casa,
sendo o carballo un elemento destacado, que daba sombra, acubillo e bo ambiente ás mesas situadas no patio. Polo mesmo, foi
obxecto de varias podas notables, moi ben realizadas, de aí que
a árbore apenas presente feridas, pero si engrosamentos; por
exemplo no tronco principal, cun perímetro a case medio metro
do chan de 292 cm, menor que o perímetro normal (366 cm),
e do que parten sete canas que desenvolven a copa da árbore.
Porén, como no caso de Vilameán, este carballo está soterrado
por un recheo para nivelar o patio da vivenda, que reduce a súa
altura real en aproximadamente dous metros. No tronco crece
epífita a cabriña (Davallia canariensis), fento de óptimo subtropical (Macaronesia), pero autóctono de Galicia, moi escaso en
Tomiño.

6
Perímetro normal: 3,29 m
Altura: 18,2 m
Copa: 155 m2
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 520778, 4654478
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Carballo da Rotea. Outro carballo situado xunto a unha vivenda, no marco dun núcleo diseminado. O toro principal divídese
a máis de dous metros de altura en catro fustes máis dúas pólas
laterais, todas tapizadas de hedra, que conforman unha copa
moi ampla que se proxecta sobre unha estrada próxima, favorecida pola ausencia de competencia con outras árbores. Varios
cables de condución eléctrica atravesan dita copa.
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7
Perímetro normal: 3,18 m
Altura: 20,0 m
Copa: 305 m2
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526235, 4649541

8
Perímetro normal: 3,00 m
Altura: 21,6 m
Copa: 270 m2
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520801, 4644501

Carballo da Atalaia. Árbore de espléndida e redondeada copa,
que se localiza máis próxima á beira do Miño (apenas 15 m) que
ao alto do lugar arqueolóxico da Atalaia. Neste último espazo,
liberado recentemente dos eucaliptos que o cubrían, medra outro carballo notable (perímetro normal 233 cm), se ben non foi
seleccionado para o presente Catálogo. Coa construción da ponte da Amizade, o carballo senlleiro ficou doutro lado da vía con
respecto á propia Atalaia, na marxe dunha pista de terra pola
que se accede baixo a ponte. As pólas baixas vense frecuentemente afectadas pola poeira derivada do tránsito de vehículos
nesa pista.
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Carballo da casa do Vinclo. Sen dúbida un dos carballos máis
bonitos de Tomiño, con enorme copa globosa favorecida pola
ausencia doutras árbores próximas, conformada por máis dunha ducia de grandes pólas que parten radialmente a diferentes
alturas dun toro principal. Apenas se aprecian sinais de podas
máis que en ramas baixas, tanto da parte norte que crece cara á
casa grande da quinta do Vinclo como na vertente sur, sobre un
camiño público entre viñedos.

9
Perímetro normal: 3,00 m
Altura: 16,3 m
Copa: 300 m2
Parroquia: Sta. María de Tebra
Coordenadas UTM: 522389, 4654279

40

10
Perímetro normal: 2,90 m
Altura: aprox. 10 m
Parroquia: Sta. María de Tebra
Coordenadas UTM: 524508, 4648192

Carballo de Carregal. Localizado na beira da estrada que accede
á praia de Carregal e próximo ao río Miño, esta árbore encóntrase
moi castigada por podas repetidas nas ramas que parten do seu
toro central, cruzadas por varios cables. Superado en altura por
bastantes árbores próximas, o carballo apenas destaca até chegarmos ao grosor do seu tronco. Xunto á rotonda na que remata
a estrada, crece outro exemplar sobranceiro (perím. = 2,62 m).
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11
Perímetro normal: 2,94 m
Altura: 19,8 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525638, 4648991

Carballo dos Covelos. Este carballo integra a estreita banda
de bosque de ribeira no tramo final do río Furnia antes da súa
desembocadura no Miño. Xunto a un amieiro próximo, destaca
en altura entre os campos abertos a ambas as marxes do río. As
primeiras pólas laterais aparecen sobre os 5 metros de altura e
só crea copa a partir duns 10 m.
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Carballo de Pedrafita. A pesar de crecer xunto
a unha estrada local e contar cun fuste recto e
alongado, a grandeza desta árbore pode pasar
desapercibida, debido á inmediata presenza de
varios rodais de eucaliptos de grande porte.

12
Perímetro normal: 2,89 m
Altura: 20,7 m
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 521305, 4650972
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Carballo do torreiro de Piñeiro. Trátase do carballo de maior
porte na carballeira do torreiro de Piñeiro, recentemente podada de forma pouco ortodoxa, coa conseguinte desfiguración da
estrutura das árbores. Cómpre destacar, por tanto, que a altura
potencial da árbore é superior, incentivada pola competencia co
resto de carballos e plátanos de sombra que a arrodean. Mantén
un tronco principal recto e sen apenas divisións.
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13
Perímetro normal: 2,84 m
Altura: 21,1 m
Parroquia: Piñeiro
Coordenadas UTM: 524894, 4651607

Carballo das Bouzas de Baixo. Exemplar de poderoso porte,
que medra a carón dun camiño que accede ao río, no espazo de
transición entre as plantacións forestais de piñeiros e eucaliptos
coa vexetación natural da ribeira do Miño. O fuste é recto con
numerosas marcas de podas laterais na metade inferior, o cal
contribúe, xunto á competencia coas árbores circundantes, a
configurar copa a partir de media altura.

14
Perímetro normal: 2,67 m
Altura: 21,8 m
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 527883,
4650460
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15
Perímetro normal Ex1: 2,56 m;
Ex2: 2,36 m
Altura Ex1: 19,9 m, Ex2: 20,0 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 518813, 4652581

Carballos da nacente do Pego. Trátase de dous exemplares
distanciados case un cento de metros, pero enclavados nunha
área con notable riqueza de especies remanentes da vexetación
forestal natural do territorio, circunstancia que motiva a súa catalogación. Nesta mesma zona de paisaxe tradicional de sebes
e campos, na cabeceira do río do Pego por baixo de Cristelos,
medran tamén as tres abeleiras catalogadas, xunto a plantas características destas carballeiras, algunhas moi vistosas e pouco
comúns no concello (Polygonatum odoratum, Hypericum androsaemum, Aquilegia vulgaris...).
Os dous exemplares posúen troncos dereitos, cubertos por
brións e plantas epífitas (couselos, fentos Polypodium...). A ramificación e formación da copa concéntrase a partir dos cinco metros de altura, no exemplar «2» claramente motivada por unha
demouca.
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16
Perímetro normal: dous fustes,
de 2,33 e 1,44 m
Altura: 18,7 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528042, 4651671
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Carballo da ribeira de Torrón. Entre os carballos catalogados
en Tomiño, este é o único que presenta bifurcación do tronco por
baixo da altura de medida do perímetro normal (1,30 m). Tamén
é dos poucos que se encontra integrado nun dos pequenos fragmentos de carballeira galaico-portuguesa existentes no concello,
teoricamente protexida pola ZEC Baixo Miño. Os dous troncos
principais están cubertos de hedra e ascenden case paralelos,
abrindo copa na metade superior da árbore.
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2. Sobreiro (Quercus suber L.)
Tomiño é terra de sobreiros, outrora fonte de cortiza e landras, hoxe estimados pola súa beleza e tradición cultural. Son frecuentes na proximidade de casas
e aldeas.
Esta emparentado cos carballos, aos que se semella nas flores e froitos, as
landras. Porén, as follas do sobreiro son perennes, máis duras e pequenas que
as do carballo, e ademais co bordo enteiro e con pequenos dentes. A casca —da
que se elabora a cortiza— é tamén ben diferente, adaptada aos lumes propios de
climas mediterráneos.
Precisamente na cortiza encóntrase o principal aproveitamento da árbore,
podéndose retirar por completo cada dez ou doce anos sen danar significativamente o sobreiro, sempre que se faga da forma correcta. Esta cortiza é un estimado illante na construción de vivendas, á parte do seu uso como tapón de botellas
(principalmente de viño) ou taboleiro de anuncios. Polo demais, a madeira pode
constituír boa leña e a landra pode ser aproveitada por animais domésticos.
O sobreiro é arbore de óptimo mediterráneo, se ben acada as Rías Baixas
—onde o bioclima é temperado—, debido á existencia de invernos suaves e veráns secos; ademais, a proximidade xeográfica permitiu a súa migración por vía
costeira. Acompaña os carballos nas denominadas carballeiras termófilas, propias de ladeiras solleiras de menor humidade, en orientación sur. Máis ao interior,
no vale do Sil, configura bosques nos que constitúe a especie maioritaria. Alén
de Galicia, medra en toda a rexión mediterránea occidental, principalmente en
terras ácidas.

Sobreiro de San Roque
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En consonancia coa súa especial representatividade en Tomiño, seleccionáronse cinco árbores dispersas máis catro formacións, que a súa vez integran
14, 12, 4 e 3 exemplares respectivamente; en setembro de 2017 foi incluído máis
un exemplar, polo que en conxunto totalizan 38 árbores. Ocupan lugares centrais
ou lindeiros en distintos núcleos de poboación e en ermidas, agás unha árbore
nun mosaico agroforestal en Pedregal (Forcadela, mapa 2). Cómpre mencionar
a recente perda do sobreiro que suporía o exemplar de maiores dimensións do
concello, o denominado Carballo Verde ou Carballo de Vilar, na parroquia de Tomiño. Esta árbore, que contaba cun perímetro normal de 6,75 m e unha altura de
16 m, foi derrubada por un pequeno temporal o 26 de setembro de 2013; a súa
idade estimouse por riba dos 300 anos (ANABAM, 2013). Na actualidade, unha
escultura feita co seu tronco, obra de Liiliya Pobornikova, móstrase na rúa Daniel
Calzado, na vila do Seixo. En Pexegueiro (Tui) está rexistrado outro excepcional
sobreiro que conta cun perímetro normal de 6,90 m (ANABAM, 2013).
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Sobreiros de San Roque. Conxunto de sobreiros que protagonizan a cobertura arbórea no adro e na inmediata proximidade da
capela de San Roque, espazo de interese histórico e patrimonial.
Agrupa 14 exemplares de porte notable concentrados en aproximadamente 2.300 m2, distribuídos en catro núcleos: un ao norte
da ermida, con dúas árbores xunto a un parque infantil (A); outros dous núcleos ao oeste, integrados por cadanseus grupos de
5 sobreiros separados pola estrada de acceso ao Espazo Fortaleza (B e C), e un cuarto aínda máis ao leste, con dous exemplares
no lindeiro dunha propiedade particular próxima (D). Con todo,
nos arredores encóntranse máis sobreiros de menor porte, principalmente en espazos axardinados anexos a vivendas. A súa
idade foi estimada en máis de 250 anos (ANABAM, 2013).
Pese a ter sido propostos e desbotados para o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, o conxunto reúne características que
achamos merecedoras da súa inclusión.
Nos sobreiros de San Roque son visibles os efectos de reiteradas podas: en xeral, todos os exemplares presentan copa reducida para o seu tamaño e nalgúns casos configuran troncos irregulares, con engrosamentos de perímetro superior ao da base. O
núcleo C, con 5 exemplares moi próximos, é o que mostra maior
redución de altura e copas. O estado fitosanitario é deficiente.

17
Núcleo A
Perímetro normal Ex1: 4,35 m (aprox.
1,38 m de diámetro); Ex2: 2,15 m
Altura Ex1: 12,7 m
Copa conxunta: 360 m2
Núcleo B
Perímetro normal Ex3: 3,92 m;
Ex4: 3,55 m; Ex5: 3,52 m; Ex6: 2,36 m;
Ex7: 2,15 m
Altura Ex3: 18,3 m; Ex4: 16,1 m;
Ex5: 12,5 m
Copa conxunta: 630 m2
Núcleo C
Perímetro normal Ex8: 4,07 m;
Ex9: 3,36 m; Ex10: 2,94 m;
Ex11: 2,64 m; Ex12: 2,54 m
Altura Ex8: 12,3 m; Ex9: 15,4 m;
Ex10: 12,8 m
Copa conxunta: 355 m2
Núcleo D
Perímetro normal Ex13: 2,79 m;
Ex14: 1,98 m
Altura Ex13: 14,3 m
Copa conxunta: 235 m2
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 519852, 4643666

52

ÁRBORES AUTÓCTONAS

53

Sobreiro da Quinta do Ramo. Entre os sobreiros examinados
en Tomiño, este exemplar engadido ao Catálogo en 2017 pasa a
ser o cuarto de maior diámetro, despois de tres exemplares do
conxunto de San Roque, aos que supera en altura. Situado case
no centro do arboredo histórico da Quinta do Ramo, érguese
inicialmente un tanto curvado para formar a enforcadura a uns
3 metros. Por riba prosegue cunha complexa división de ramas
que rematan por equilibrar a copa, a cal contacta coa doutro sobreiro próximo (de 2,41 m de perímetro normal) e coa dun carballo de espectacular fuste recto.
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141
Perímetro normal: 3,58 m
Altura: aprox. 20 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521686, 4647394

18
Perímetro normal: 3,24 m
Altura: 13,1 m
Copa: 95 m2
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 517015, 4644264

Sobreiro de San Lourenzo. Árbore localizada xunto á capela
de San Lourenzo, no alto da zona habitada de Goián, na marxe
dunha estrada local. A enforcadura fórmase a 2,5 m sobre o chan,
dividíndose en tres grosas ramas, se ben a copa se encontra descompensada cara ao suroeste, no lado contrario á estrada anexa.
Presenta un grande buraco con podremias no tronco principal,
que compromete seriamente a súa supervivencia.
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Sobreiro de Tabordelo. Medra sobre un noiro na
marxe da estrada provincial que une Tui con Hospital (Tomiño), na estrema entre as parroquias
de Piñeiro e Taborda. A pesar de ser o sobreiro
de maior altura entre os catalogados en Tomiño
(xunto ao da Quinta do Ramo), non chama especialmente a atención, pois fica máis baixo que
uns piñeiros do país que medran ao sur, do outro
lado da estrada. Probablemente por ese motivo,
o sobreiro procura luz e presenta un porte máis
estilizado do habitual na especie, co tronco completamente cuberto de cortiza. A súa vitalidade
vaise apagando, probablemente a raíz dos danos
sufridos durante as obras de ampliación da estrada provincial anexa.

19
Perímetro normal: 3,14 m
Altura: 19,8 m
Copa: 220 m2
Parroquia: Piñeiro
Coordenadas UTM: 523803, 4651327
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Sobreiros de Pazos. Formación integrada
por unha ducia de sobreiros que medran no
lugar de Pazos (Tomiño), nunha zona elevada sobre a aldea e actualmente acondicionada como área recreativa, con solo pouco
profundo. Todos eles mostran sinais de demoucas e podas que os manteñen a baixa
altura e con troncos de diámetro irregular,
debido aos engrosamentos nas cicatrices.
Destaca un exemplar que se divide a menos
de 2 m de altura en dúas ramas opostas e
case horizontais, ao que corresponden os
datos técnicos anexos; séguelle en tamaño
unha árbore de P= 2,32 m e h= 7,8 m.

20
Perímetro normal: 2,96 m
Altura: 7,3 m
Copa: 130 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 521111, 4649813
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Sobreiro da Granxanova.
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21
Perímetro normal Ex1: 2,94 m;
Ex2: 2,40 m; Ex3: 1,91 m; Ex4: 2,91 m
Altura Ex1: 17,8 m; Ex4: 14,5 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 518284, 4653233

Sobreiros da Granxanova. Compoñen esta formación dous sobreiros de grande porte e outros dous menores, que integran un
espazo forestal con piñeiros, eucaliptos e carballos xunto á aldea
da Granxanova. Medran a carón dun fermoso valado de pedra,
na marxe dunha pista que comunica coa estrada de Vilachán,
ocupando uns 635 m2. Todos amosan sinais evidentes de ter sido
descascados na base. Tres deles están moi próximos e configuran unha copa conxunta, con porte alongado por competencia
pola luz, sendo o maior o exemplar central. Uns metros ao oeste medra o cuarto sobreiro, cunha ostensible verruga no tronco
principal e moi ramificado desde a enforcadura, situada a pouco
máis de 2 m de altura, creando unha copa máis aberta.
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Sobreiro de Vilar de Matos. Árbore ben coñecida por estar situada na marxe da estrada autonómica PO-552, xunto a unha
parada de autobús. Presenta boa vitalidade, con copa aberta
como corresponde a unha árbore que medra sen competencia.
No entanto, ten sido obxecto de podas (ben cicatrizadas) para
non interferir coa estrada nin coa propiedade particular anexa,
as últimas realizadas en marzo de 2017. A copa é arredondada,
con varias grandes ramas que forman a enforcadura, a 2,15 m
de altura. Este sobreiro ten recibido especial atención por parte do concello de Tomiño, priorizando a súa conservación e a
adecuación do espazo público ao redor, no marco do programa
Cultivando Paisaxes.

22
Perímetro normal: 2,87 m
Altura: 14,1 m
Copa: 200 m2
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521237, 4646931
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Sobreiros de Quirincosta. Formación integrada por tres
pés que se encontran nunha propiedade particular, xunto
a unha estrada local. As dúas árbores máis altas medran
moi próximas ao muro da quinta e non abren copa até
aproximadamente cinco metros de altura, cubrindo boa
parte da estrada. O tronco do maior deles está cuberto de
hedra, que na actualidade non supón perigo algún para o
exemplar. O terceiro sobreiro encóntrase máis ao sur, no
interior da propiedade.
23
Perímetro normal Ex1: 2,77 m;
Ex2: 2,06 m; Ex3: 2,18 m
Altura Ex1: 18,3 m; Ex2: 13,2 m;
Ex3: 9,9 m
Copa conxunta: 415 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 519412, 4648508
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Sobreiro de Pedregal. Este é o único sobreiro catalogado que se
encontra a certa distancia de núcleos habitados ou construcións
humanas, moi próximo á ZEC Baixo Miño e á propia ribeira do
Miño. Medra xunto a un cruzamento de camiños e pistas, arrodeado dun mosaico de campos de cultivo, plantacións forestais
de piñeiros e eucaliptos e vestixios de carballeiras. A enforcadura fórmase a case tres metros, de onde parten radialmente media ducia de grandes ramas, a distintas alturas.
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24
Perímetro normal: 2,75 m
Altura: 12,4 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 523018, 4647615

Sobreiro de Rexidouro. Outro sobreiro que
medra solitario e configurando unha copa moi
arredondada de destacada beleza, con numerosa ramificación moi equilibrada desde aproximadamente tres metros de altura. Nas in
mediacións encóntranse vivendas espalladas e
campos de cultivo.
25
Perímetro normal: 2,66 m
Altura: 13,5 m
Copa: 130 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 521031, 4649098
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3. Carballo cerqueiro (Quercus pyrenaica Willd.)
Esta especie de carballo, tamén chamada cerquiño —e rebolo ou carballo
negro noutras partes de Galicia—, semella descoñecida en Tomiño na actualidade, se ben está presente de forma moi escasa e dispersa.
O porte do carballo cerqueiro non ten nada que envexar ao carballo común,
aínda que posúe maior facilidade de rebrotar, favorecido pola existencia dun rizoma persistente. Por iso en ocasións forma rodais apertados, con certa resistencia ao lume e ao pastoreo. A codia acostuma ser máis escura que a do carballo
común, no entanto é nas follas onde se encontra a maior diferenza, posto que os
lóbulos son moito máis pronunciados e ten unha fina capa de peliños polo envés.
Agroman semanas máis tarde que os carballos. O froito é tamén unha landra.
A madeira ten propiedades semellantes ás do carballo, con cerna moi resistente e excelente capacidade calorífica como leña.
O carballo cerqueiro é a árbore dominante de climas mediterráneos continentais, con invernos fríos e húmidos e veráns secos, como é o caso da maior
parte do sueste de Galicia. Na franxa costeira aparece disperso nas carballeiras,
principalmente en orientación sur; mesmo chega a dominar e manterse mellor
que o carballo nas zonas máis secas do litoral. Distribúese polo oeste de Francia,
península Ibérica (principalmente na metade oeste) e Marrocos.
En Tomiño catalogamos tres exemplares de porte mediano a notable, todos
próximos á ribeira do Miño, mesmo dous deles dentro do espazo natural ZEC
Baixo Miño.
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Carballo cerqueiro en Goián
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Carballo do Norte. Encóntrase no interior do recinto do Bar
do Quique, xunto ao Espazo Fortaleza e a escasos 50 metros do
Miño. Arrodeado de carballos e árbores ornamentais e froiteiras,
pode pasar desapercibido entre elas. Mostra un porte aberto e
boa vitalidade, ramificándose abondo ao longo do tronco principal e de varias ramas secundarias. Polo de agora é o maior carballo cerqueiro de Tomiño.
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26
Perímetro normal: 2,26 m
(aprox. 0,72 m de diámetro)
Altura: 18,1 m
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520399, 4643024

27
Perímetro normal: 1,83 m
Altura: 14,9 m
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520350, 4643056

Carballo cerqueiro xunto ao Espazo Fortaleza. Atópase aberto a nacente, a pouco máis de 50 metros da árbore anterior en
sentido contrario ao río, na mesma carballeira que medra xunto
ao Bar do Quique. Este cerquiño ten copa irregular, produto de
diferentes podas, pero non parece que lle resten vitalidade.
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Carballo cerqueiro de Carregal. Asentado no lindeiro entre as
veigas da ribeira do Miño e o monte de Carregal, nunha zona
aberta a sueste e dominada por repoboacións de piñeiro do país,
pero con frecuentes pés de carballo, sobreiro, outro cerqueiro de
perímetro 1,60 m e outros dous de menor porte. O seu tronco
divídese en tres fustes a partir dos oito metros de altura, creando
unha copa redondeada e harmónica.

28
Perímetro normal: 1,79 m
Altura: 14,2 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 524176, 4648116
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4. Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)
Esta árbore foi sustento da poboación humana durante moitos séculos grazas ao seu froito, a castaña. Na actualidade, malia que perdeu preponderancia,
continúa sendo árbore moi estimada.
O castiñeiro é unha especie moi lonxeva que pode acadar enormes dimensións, especialmente no diámetro do tronco, soportando moi ben as podas. As
follas, que son caducas, alongadas e de beiras aserradas, agroman en abril, mentres que as flores aparecen a principios do verán, tinxindo de amarelo as árbores.
Trátase de candeas con flores masculinas, femininas só na base, as cales, unha
vez fecundadas, forman os característicos ourizos que envolven as castañas; en
Tomiño madurecen en setembro.
Alén do froito, que a cada paso recupera protagonismo na nosa gastronomía, o castiñeiro é moi estimado pola calidade da súa madeira, moi resistente e
pouco pesada, do mellorciño para construción e moblaxe. Porén, especialmente
nas zonas costeiras, o número de castiñeiros tense reducido moito por mor da
introdución de fungos exóticos que provocan as doenzas da tinta e o chancro, en
moitos casos con consecuencias mortais.
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O castiñeiro é árbore propia de Asia Menor e da contorna do Mediterráneo,
incluídos os bosques de Galicia, especialmente en zonas frescas e chans soltos.
Trátase dunha especie característica das carballeiras galaico-portuguesas, o bosque que orixinalmente ocupaba a maior parte do territorio tomiñés. Posteriormente, romanos e suevos propiciaron o seu espallamento e cultivo. Nos últimos
anos, vén sendo substituído por variedades híbridas con outras especies de castiñeiros asiáticos, resistentes á tinta, co conseguinte perigo de contaminación
xenética das estirpes autóctonas.
A situación dos castiñeiros en Tomiño é precaria, pois apenas subsisten
exemplares naturalizados, alén dos resultantes de plantacións relativamente recentes. Porén, aínda se manteñen frecuentes pés arredor das casas nos núcleos
rurais, onde se encontran cinco dos seis exemplares catalogados, sendo o restante produto de repoboación forestal (mapa 3). Neste senso, varios exemplares de
bo porte ficaron sen valorar en quintas pechadas e con vivendas, tanto en Goián
como en Pinzás e San Salvador de Tebra, toda vez que non se puideron localizar
as persoas propietarias.
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Castiñeiro grande de Castañal. Trátase do maior castiñeiro
coñecido en Tomiño, situado na marxe dunha estrada de acceso
a vivendas, entre varios predios no barrio do Castañal, aldea de
Freixoal situada en orientación norte no val do río Cereixo. O
seu diámetro é pequeno comparado cos enormes castiñeiros do
oriente ourensán, non obstante, presenta unha copa poderosa,
a máis ampla de todas as árbores catalogadas en Tomiño, e que
non acadan moitos deses castiñeiros varias veces centenarios.
O tronco crece xunto a un muro de grandes bloques de granito
de canteira; ábrese en catro pólas desde unha enforcadura situada a uns tres metros de altura, dúas delas de maior tamaño, e a
partir de aí continúa ramificando de forma globosa, favorecido
pola ausencia de árbores moi próximas. No entanto, o contorno
encóntrase maiormente con cuberta forestal. A súa vitalidade
semella óptima.
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29
Perímetro normal: 3,66 m (aprox. 1,17
m de diámetro)
Altura: 22,1 m
Copa: 380 m2
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 521412, 4651429

Castiñeiro da Casa do Vinclo. Árbore de copa arredondada
e moi ben conformada, que medra nunha zona de vexetación
mesta no interior da quinta da casa grande do Vinclo, emerxendo entre árbores máis pequenas. Aparentemente mostra unha
boa vitalidade, ao igual que outros dous castiñeiros de bo porte
que crecen na mesma propiedade, máis próximos á vivenda, con
perímetros normais de 230 e 227 cm respectivamente.

30
Perímetro normal: 3,05 m
Altura: 21,0 m
Copa: 180 m2
Parroquia: Tebra (Sta. María)
Coordenadas UTM: 522393, 4654350
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161
Perímetro normal: 2,88 m
Altura: aprox. 20 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521686, 4647394.

Castiñeiro do Ramo. Crece nunha propiedade xunto a unha
casa abandonada, próxima á Quinta do Ramo. O castiñeiro está
rodeado dunha silveira e crece ergueito, co tronco completamente envolvido nas pólas, que medran desde a base. A enforcadura fórmase a uns 8 metros de altura, cando o tronco se abre
en tres grandes ramas.
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31
Perímetro normal: 2,81 m
Altura: 17,3 m
Copa: 285 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 522529, 4649260

Castiñeiro da Pedra. Este castiñeiro encóntrase entre construcións dunha casa labrega no barrio da Pedra, onde foi plantado en terra fértil con abundante auga hai uns 60 anos, segundo
lembra o propietario. O tronco crece algo deitado para erguerse
por riba das construcións anexas e formar unha ampla copa. Dá
abundantes castañas, de moi bo calibre.
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Castiñeiro de Castañal. Encóntrase a escasos 60 metros do primeiro castiñeiro catalogado, se ben neste caso crece no medio
do patio dunha vivenda do mesmo barrio, sen competencia doutras árbores. A súa copa tamén é ampla, aínda que algo descompensada, formada a partir de divisións do tronco principal desde
uns cinco metros de altura e condicionada por diferentes podas
segundo intereses das persoas propietarias da vivenda.
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32
Perímetro normal: 2,59 m
Altura: 17,0 m
Copa: 215 m2
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 521447, 4651475

33
Perímetro normal: 2,51 m
Altura: 16,5 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 527680, 4651773

Castiñeiro de Torrón. Árbore integrada nunha repoboación de
castiñeiros que ocupa o fondo de valgada situado entre o núcleo
rural e unha vasta plantación de kiwis. O exemplar catalogado
destaca entre o resto de árbores próximas e constitúe a única
mostra en ambientes naturalizados desta especie no Catálogo.
O tronco principal divídese a uns dous metros de altura en tres
grandes ramas que continúan crecendo verticalmente antes
de abrir copa, influenciadas pola competencia de conxéneres
próximos.
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5. Amieiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
O amieiro é a árbore característica e dominante tanto dos bosques de ribeira
como dos bosques pantanosos do Baixo Miño, forestas que ocupan e ocuparon
menor extensión que as carballeiras.
Noutras comarcas de Galicia chámase ameneiro ou abeneiro. Crece ergueito
e adoita abrir copa pouco ampla e só na parte superior, xa que xeralmente sofre
competencia con árbores próximas, superando os 20 metros de altura. Rebrota
con facilidade despois da tala, formando entón exemplares con varios fustes. Nas
épocas de chuvias aguanta con parte do tronco mergullado, mentres as raíces
están case todo o ano molladas. As follas son caducas, arredondadas e grandes,
coa marxe dentada. As flores masculinas son candeas colgantes que xorden no
outono pero abren a fin do inverno, mentres que as femininas aparecen á parte e
cando se fecundan van constituíndo pequenas piñas anegrazadas de até 3 cm. A
semente é leve e pequena, esparexida polo vento e os ríos.
O amieiro ten madeira branda e lixeira, axeitada para tallar e que aguanta
ben para construcións que se inundan e soportan moita auga. Ademais da súa
importancia no mantemento de hábitats para fauna e flora, as súas raíces son
fundamentais para reter o solo das ribeiras, ademais de nutrir a terra grazas a
fixación de nitróxeno atmosférico por un fungo simbionte. Os bosques de ribeira
e pantanosos con amieiros están listados como de conservación prioritaria segundo a lexislación da Unión Europea (Directiva 92/43/CEE).
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Case toda Europa, boa parte de Asia e o noroeste de África constitúen a área
de distribución desta especie, se ben recentemente se ten descrito ás poboacións
ibéricas e do norte de África como especie propia (Alnus lusitanica Vít, Douda
e Mandák). En Galicia é común en todo o territorio, especialmente nos vales e
chairas con ríos e zonas pantanosas. En Tomiño acompaña os principais cursos
fluviais, porén a extensión dos seus bosques continúa limitada polos usos agrícolas. Como no resto de Galicia, o amieiro vén sendo moi afectado desde hai poucos
anos por unha peste fúnxica nas raíces, que provoca elevadas mortaldades.
A totalidade dos amieiros catalogados encóntranse na ribeira do Miño, dentro da ZEC Baixo Miño (mapa 4), onde non se descarta que puidesen pasar desapercibidos outros exemplares de dimensións catalogables.
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34
Perímetro normal: 2,97 m
(aprox. 0,95 m de diámetro)
Altura: aprox. 17 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 522333, 4647173

Amieiro na ribeira de Forcadela. Exemplar de case 1 metro de
diámetro e aproximadamente 17 m de altura, que se mantén na
ribeira do Miño nunha zona de alta presión agrícola, onde o bosque de ribeira fica transformado en apenas unha sebe lonxitudinal, cerca do antigo posto da axudantía da Mariña. O seu tronco
está cuberto de hedra, planta de especial relevancia ecolóxica e
característica dos bosques do territorio.

Amieiro 1 na ribeira de Torrón. Atópase nunha estreita franxa
de bosque de ribeira cerca doutros amieiros de bo porte (ver
exemplar nº 38) e algún chopo de aínda maior tamaño. Na proximidade son frecuentes formacións da cana Arundo donax, de
comportamento invasor. O seu estado vital semella favorable.
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35
Perímetro normal: 2,56 m
Altura: 19,4 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528162, 4651531

36
Perímetro normal: dous fustes,
de 2,18 e 2,12 m
Altura: aprox. 13,9 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525407, 4648605

Amieiro da ribeira das Carballas. Outro amieiro que crece
nunha zona de ribeira de alta presión agrícola, en Carregal, onde
o bosque de ribeira desaparece ou fica reducido a unha simple
liña de árbores, cerca do cámping abandonado. O tronco bifúrcase desde aproximadamente 1 m de altura, ben tupido de hedra,
creando unha copa ampla e fermosa, favorecida pola escaseza de
árbores próximas.
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37
Perímetro normal: 2,19 m
Altura: aprox. 11,1 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525716, 4648857

Amieiro 1 da foz do Furnia. O río
Furnia bótase ao Miño acompañado
dun pequeno reduto de bosque de
ribeira, con amieiros (outro catalogado co número 39 e varios que roldan os dous metros de diámetro),
freixos e mesmo pradairos (ID 62),
todos de considerable desenvolvemento. Na zona sur, contra a marxe
do Miño, crece este exemplar de escasa altura, co tronco recuberto de
hedra.

Amieiro 2 na ribeira de Torrón. Este amieiro crece na proximidade do exemplar 35, bifurcado desde a base en dous troncos
ergueitos e paralelos, que só abren copa na metade superior debido á densidade de árbores que crecen no lugar. O seu diámetro
basal acada 3,5 metros.

38
Perímetro normal: dous fustes,
2,01 e 1,01 m
Altura: 15,4 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528168, 4651551
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39
Perímetro normal: catro fustes,
de 2,00, 1,84, 1,18 e 1,15 m
Altura: aprox. 21,8 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525713, 4648879

Amieiro 2 da foz do Furnia. Ao contrario que o exemplar 37,
localizado moi próximo, esta árbore acada unha notable altura,
a maior entre todos os amieiros catalogados en Tomiño. Atópase
un bocadiño máis ao norte que o outro exemplar, máis próximo
ao curso do Furnia. Divídese cerca da base en catro fustes, pero
só os dous maiores crecen ergueitos, densamente cubertos por
hedra.
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6. Abeleira (Corylus avellana L.)
Unha das árbores autóctonas máis recoñecidas por mor do seu froito, a abelá, se ben hoxe en día pouca xente, agás no rural, consegue recoñecer esta árbore.
As abeleiras desenvólvense a través de numerosos pés e chupóns, habitualmente entre unha e dúas ducias, que poden acadar un tamaño medio. As follas
son grandes e arredondadas, co bordo serrado e unha característica prolongación na súa punta, un trazo útil para diferenciala dos amieiros. Perde as follas
no outono, mais xa en decembro ou xaneiro comeza a floración, unhas candeas
amarelas onde están as flores masculinas. Pouco máis tarde aparecen as diminutas flores femininas, púrpuras e sentadas nas ramas, antes de voltar agromar as
follas no comezo da primavera. As abelás aparecen máis tarde nas ramas novas e
madurecen en agosto e setembro.
Alén do seu froito, a saborosa abelá, as súas pólas son moi empregadas como
varas, por ser lixeiras e dereitas. A árbore aguanta moi ben a tala e rebrota con
extraordinaria forza e insistencia.
Distribuída por Europa e oeste de Asia, pódese atopar ventureira en toda
Galicia, principalmente en zonas sombrizas, húmidas e de elevada pendente,
onde forma pequenos bosques. Resulta por tanto moi común tanto na zona cantábrica como nas montañas, e moito máis localizada nas zonas mediterráneas de
Ourense; nas Rías Baixas fica relegada no fondo de valgadas, formando parte de
bosques de ribeira e das carballeiras máis avesías, ou ben de sebes entre tenzas
cando estes bosques foron substituídos por zonas agrícolas e gandeiras. En Tomiño hai pouca abeleira, resulta moi rara na ribeira do Miño e só aparece con certa
frecuencia nas zonas altas dos río Cereixo e do Pego.
É precisamente na cabeceira do río do Pego onde localizamos os tres exemplares máis sobranceiros do concello e que integran o Catálogo (mapa 4). No
curso alto deste río, por baixo das aldeas de Cristelos e Sardiñeira, consérvase
un pequeno e precioso espazo de vexetación autóctona entre pequenos prados
de agricultura tradicional. Tanto na beira do río como nas sebes e nas pequenas manchas boscosas, crecen varias abeleiras, algunhas delas de porte notable,
mesmo unha de altura inusitada. Acompañan plantas características do bosque
autóctono, raras en Tomiño e nas Rías Baixas, caso de Polygonatum odoratum,
Primula acaulis ou Hypericum androsaemum, como xa se citou na descrición de
dous carballos catalogados existentes nesta mesma zona (ver ID 15).
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40
Perímetro normal: Dez fustes principais, os maiores de 86, 76, 56 e 53 cm
Altura: 10,3 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 518830, 4652512

Abeleira 1 da nacente do Pego. Nace na beira do río do Pego,
sobre un noiro que limita campos a distintas alturas, polo que a
vexetación de ribeira representa unha sebe sen apenas competencia doutras árbores en ambos os laterais, entre os que destaca
un dos carballos senlleiros existentes na zona. Acompañan numerosos fentos macho (Polystichum setiferum e Dryopteris affinis).
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Abeleira 2 da nacente do Pego. Atópase a escasos metros da
anterior, na mesma sebe da ribeira do Pego, mais na base do noiro. Destaca pola súa altura, moi pouco habitual nesta especie.

41
Perímetro normal: Catro fustes
principais, de 56, 55, 53 e 45 cm
Altura: 15,9 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 518822, 4652522
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Abeleira 3 da nacente do Pego. Esta abeleira crece na sebe
norte dun dos campos antes citados, concretamente o situado
en cota superior, na marxe leste do río. Destaca pola enorme
cantidade de fustes que crecen en todas as direccións, conformando unha ampla copa globosa.

42
Perímetro normal: Dez fustes principais, o maior de 32 cm
Altura: 9,4 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 518841, 4652554

ÁRBORES AUTÓCTONAS

93

7. Freixo mediterráneo (Fraxinus angustifolia Vahl)
As veigas do Miño e dos seus afluentes constitúen o principal hábitat potencial do freixo, no seo de freixedos a modo de bosques mixtos con salgueiros, loureiros, carballos, ulmeiros, pradairos e outras árbores menores. Destes bosques
non restan hoxe en día en Tomiño máis que vestixios, apenas pequenas manchas
no resto da cunca hidrográfica do Miño.
Tamén chamado freixo de folla estreita, trátase dunha árbore de grande porte, chega a acadar 30 metros de altura, con troncos ergueitos de casca gretada
e cincenta, que conforman amplas copas. Os gromos castaños diferénciano do
freixo cantábrico (F. excelsior, de gromos negros); no comezo da primavera abren
as follas, divididas en 5 até 13 foliolos, bastante estreitos e lanceolados. As flores
non teñen cáliz nin corola e abren pouco antes que as follas, formando no verán
uns leves froitiños achatados lateralmente, de apenas 2-3 cm, chamados sámaras, adaptados para dispersarse co vento e mesmo polas augas dos ríos.
A madeira do freixo é de boa calidade e fácil de traballar, usouse para a construción dos eixes dos carros de bois, pero actualmente apenas se emprega nin
comercializa.
Esta especie de freixo ten distribución circunmediterránea, sendo nativa do
sur e centro de Europa, suroeste de Asia e noroeste de África. En Galicia está practicamente ausente no terzo norte, especialmente na vertente cantábrica. Malia
a desaparición dos freixedos das veigas, o freixo é aínda frecuente nos bosques
de ribeira de Tomiño, destacando polo seu porte sobre amieiros e salgueiros. Na
ribeira do Miño coexisten con varias plantacións de freixo americano (Fraxinus
americana), árbore que se vai naturalizando e convertendo en especie invasora,
representando un perigo potencial para o noso freixo autóctono.
As ribeiras e veigas do curso baixo do Miño, o maior río do país, xa son por
natureza un dos sitios máis óptimos para atopar freixos de grandes dimensións.
Sete das oito árbores catalogadas en Tomiño corresponden á ribeira do Miño
(todas na ZEC Baixo Miño) e a restante encóntrase na marxe do río do Pego
(mapa 4). Non se inclúen dúas árbores rexistradas na ribeira de Carregal con
perímetros normais de 325 e 282 cm, posto que non puideron ser relocalizadas
posteriormente.
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Freixo da foz do rego dos Eidos
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Freixo da foz do rego dos Eidos. Espectacular exemplar de
freixo que nace entre un muro de contención construído na propia beira do Miño, onde se incorpora o pequeno rego dos Eidos.
A árbore érguese vertical, destacando na súa contorna, aínda
que resulta moi complicado achegarse á súa base a causa do
desenvolvemento das silveiras que colonizan os campos abandonados próximos. Se ben hai sinais de podas na parte baixa do
tronco, non se abre en catro grandes ramas máis que a partir dos
8 metros de altura, conformando unha copa moi rechamante.
Este exemplar, de aparente óptima vitalidade, podería ser merecedor de inclusión no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

43
Perímetro normal: Aprox. 4,77 m
(diámetro aproximado de 1,52 m)
Altura: 20,9 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 522609, 4647297

44
Perímetro normal: 3,20 m
Altura: 20,2 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 527953, 4650841

Freixo 1 na ribeira de Torrón. Outro freixo que supera o metro
de diámetro normal, cun diámetro basal de 1,45 m. O seu porte
destaca na franxa de bosque de ribeira que persiste entre o Miño
e as veigas e campos de cultivo anexas, xunto con outros dous
exemplares moi próximos, un deles de 2,35 m de perímetro. Pese
a que mantén algunha póla na parte inferior do tronco, só vai
abrindo copa a partir duns 7 m de altura mediante ramificación
vertical, influenciada pola competencia coas árbores próximas.
A súa vitalidade semella favorable.
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Freixo 2 na ribeira de Torrón. Apenas 50 metros ao sur do
anterior exemplar, crece estoutro pé que acada a maior altura
para este especie en Tomiño, quizais estimulado pola inmediata
proximidade dun gran chopo híbrido (Populus x canadensis) que
conta cun perímetro normal de 3,70 m. Este freixo bifúrcase a
aproximadamente tres metros de altura, mantendo dous troncos verticais tapizados de hedra, ao tempo que se van abrindo
pólas laterais. A súa vitalidade é tamén destacable. Cerca da súa
base medran canas (Arundo donax) de comportamento invasor.

45
Perímetro normal: 3,03 m
Altura: 28,3 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 527945, 4650794
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181
Perímetro normal: dous fustes de 2,76
e 2,20 m
Altura: aprox. 22 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525169, 4648381

Freixo do Fial. Freixo destacado na ribeira do Miño en Carregal, unha das zonas que concentra maior número de grandes
exemplares desta especie. Destaca por abrirse en dous potentes
fustes desde a base, dos cales un se desenvolve verticalmente e
o outro, deitado na base, cara ás veigas, mais ambos ramifican
copiosamente e encóntranse moi cubertos de hedra. A copa é
moi ampla, emerxendo por riba das árbores próximas.
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46
Perímetro normal: 2,65 m
Altura: 22,9 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525029, 4648242

Freixo do Anguieiro. Situado nunha zona bastante arborada no
lugar de Anguieiro, en Carregal, este freixo forma parte da franxa
de bosque de ribeira, en posición lindeira cun prado que se abre
entre o espazo forestal.
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Freixo de Barrantes. Exemplar demoucado a aproximadamen
te 4 metros de altura, situado na ribeira do río do Pego, moi
próximo ao carballo do Xesteiro (ver ID 6), se ben na outra marxe
do río. Desde a demouca medran verticais catro pólas principais,
que configuran unha copa que sobresae na estreita franxa de
bosque de ribeira do río.

102

47
Perímetro normal: 2,61 m
Altura: 19,6 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 519703, 4651369

48
Perímetro normal: 2,58 m
Altura: 22,5 m
Parroquia: Figueiró
Coordenadas UTM: 520696, 4644916

Freixo na ribeira de Figueiró. Freixo moi vistoso que medra
no lindeiro entre a franxa de bosque de ribeira do Miño e os
campos empregados para un viveiro de árbores ornamentais.
Na súa proximidade existe invasión de acacias negras (Acacia
melanoxylon) e falsas acacias (Robinia pseudoacacia), sobre as
que comezaron accións de erradicación na primavera de 2017.
O freixo só abre a súa copa por riba da cuberta de salgueiros,
a partir duns dez metros de altura, a través de grosas ramas
secundarias.
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Freixo de Solaveiga. Outro freixo que destaca na paisaxe, superando en altura as restantes árbores, que apenas configuran
unha liña forestal na beira do Miño, xunto aos extensos campos
de cultivo de Vilar de Matos. Presenta o tronco cuberto de hedra,
ramificado principalmente a partir dos 5 metros de altura, para
configurar unha espléndida copa. Na base encóntrase un caseto
de probable uso agrícola.
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49
Perímetro normal: 2,53 m
Altura: 22,1 m
Copa: 170 m2
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521503, 4646563

50
Perímetro normal: 2,50 m
Altura: 20,1 m
Copa: 150 m2
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526545, 4649024

Freixo das Cobradas. Este freixo crece solitario en terras das
veigas chamadas As Cobradas, a unha distancia próxima a 50
metros da beira do Miño. Conta cun fuste recto e unha copa descompensada, probablemente produto de podas pasadas, na que
se abren ramas a diferentes alturas, principalmente na súa vertente oeste, cunha bifurcación final a uns 12 m do chan.
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8. Salgueiro (Salix atrocinerea Brot.)
Árbore pioneira moi coñecida, malia ás veces inxustamente desprezada
como maleza, a pesar da súa importante función ecolóxica e os seus usos artesanais e medicinais.
Esta especie podería ser chamada salgueiro común para diferenciala de até
unha decena doutras especies de salgueiros naturalizados en Galicia (vimbieiros
incluídos), seis das cales están citadas en Tomiño. Crece cun porte moi aberto e
ramificado, formando troncos de casca cincenta e estriada. De folla caduca, abre
as flores desde a metade do inverno, en candeas globosas amarelas, con flores
masculinas e femininas separadas. As follas bótaas algo máis tarde, teñen forma
variable, pero xeralmente son alongadas de beira arredondada, sempre co envés
dunha cor glauca cincenta moi característica; acostuman mantelas até fin do
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outono, antes de caer. As sementes xa se desprenden no comezo da primavera,
arrastradas polo vento.
O salgueiro é moi usado para facer sebes, xa que prende moi ben a partir de
ramas espichadas e responde moi ben á poda. As pólas que emerxen tras a poda
son empregadas en cestaría e para facer mangos de ferramentas, e as cascas para
curtidos. Da casca dos salgueiros extráese a salicilina, da que se obtivo o ácido
acetilsalicílico, principio activo da aspirina.
Este salgueiro encóntrase por toda Galicia, especialmente en zonas húmidas
e marxes e veigas de ríos, aguantando certa salinidade e climas fríos. O resto da
súa área de distribución esténdese pola Europa atlántica e o norte de África. Moi
abondosa en Tomiño, encóntranse exemplares de porte notable, especialmente
na ribeira do Miño (ZEC Baixo Miño) onde se localizan os seis exemplares catalogados (mapa 4).

Salgueiro do ariño de Amorín
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Salgueiro da ribeira da Torre. Exemplar excepcional polo seu
diámetro, se ben está completamente cuberto de hedra o que
impide apreciar se se trata de dúas ou máis arbores moi próximas ou fusionadas. Entre a hedra apenas só unhas pólas que
manteñen con vida o exemplar, polo que este sería o único caso
entre as árbores silvestres catalogadas en Tomiño no que podería estar xustificada a corta da hedra.
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51
Perímetro normal: 3,95 m
(aprox. 1,26 m de diámetro)
Altura: 13,3 m
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520672, 4643499

52
Perímetro normal: 2,55 m
Altura: 15,9 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526300, 4648893

Salgueiro do ariño de Amorín. Magnífico pé de salgueiro que
se conserva nunha zona recreativa na beira do Miño, cun porte
arbóreo e unha altura nada habituais na especie. Ten un único
fuste, que comeza inclinado pero recupera verticalidade, para
abrir en tres grandes ramas a 3 m de altura, que conforman unha
copa moi fermosa e equilibrada. Na súa proximidade crecen outros salgueiros de bo porte (ver ID 55) e tamén varios salgueiros
irtos (Salix fragilis) que catalogamos como senlleiros, ademais
dalgún chopo híbrido (Populus x canadensis).
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Salgueiro na ribeira de Figueiró. Localizado nunha franxa bas
tante ben conservada de bosque de ribeira, onde recentemente
se actuou eliminando os pés da invasora acacia negra (Acacia
melanoxylon).

53
Perímetro normal: 2,15 m
Altura:
Parroquia: Figueiró
Coordenadas UTM: 520725, 4644686
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54
Perímetro normal: tres fustes,
de 1,97, 1,65 e 1,16 m
Altura: 13,7 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521595, 4646685

Salgueiro de Solaveiga. Árbore de forma globosa, abre as súas
ramas desde moi abaixo ante a ausencia de competencia por outros exemplares próximos, incluídos uns amieiros recentemente
mortos. Crece na sebe á que fica reducido o bosque de ribeira
do Miño xunto a estas veigas de Vilar de Matos. O tronco divídese a máis de medio metro de altura en tres fustes semideitados,
probablemente como resultado dunha corta feita hai decenas
de anos.

ÁRBORES AUTÓCTONAS

111

Salgueiro 2 do ariño de Amorín. Este salgueiro desenvólvese
nunha zona con tendencia a asolagar na ribeira do Miño, frecuentemente inundada por crecidas e mareas vivas, cerca doutro salgueiro antes tratado (ID 52). O tronco divídese en tres
fustes desde unha altura dun metro: o maior medra vertical
mentres que os dous restantes crecen cun ángulo aproximado
de 45° sobre o chan, abrindo cadansúa copa de forma independente. Xunto este salgueiro aparece un pradairo negundo (Acer
negundo) naturalizado, amosando o perigoso carácter invasor
desta árbore americana no Baixo Miño.
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55
Perímetro normal: tres fustes, de 1,92,
1,44 e 0,85 m
Altura: 9,0 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526275, 4648884

Salgueiro na ribeira de Pedregal. Árbore que destaca pola súa
altura, nada usual nesta especie. Divídese desde a base en catro
fustes, un deles crece vertical e os restantes vanse curvando e
abrindo a copa que conforman conxuntamente. Non se descarta
que se poida tratar de dous exemplares distintos, xa fusionados.
Nesta ribeira atópanse outros salgueiros destacables, caso dun
exemplar cunha ducia de fustes cerca da foz do río Cereixo ou
das Briñas.

56
Perímetro normal: catro fustes,
de 1,66, 1,54, 1,44 e 1,19 m
Altura: 19,0 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 523335, 4647711
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9. Salgueiro irto (Salix fragilis L.)
Árbore escasa e moi pouco coñecida en Galicia, ten no Baixo Miño o seu
principal reduto.
Con respecto ao salgueiro común, distínguese polo seu porte ergueito, copa
menos densa e follas máis finas e rematadas en punta, sen apenas pelos, parecidas ás do vimbieiro. Aseméllase tamén a outra especie citada a principios do
século xx no Baixo Miño, o Salix triandra, do que se diferencia polo número de
estames, entre outros caracteres. Florece a fin do inverno, pouco antes de botar
as follas.
Prende con suma facilidade a partir de pólas novas. O seu uso como vimbio
está moi estendido noutras rexións, e tamén destaca por conter moita salicilina.
En Tomiño aparece principalmente en marxes asolagadas do río, sendo das
primeiras árbores que coloniza ariños e bancos de sedimentos. A súa rareza en
Galicia contrasta coa súa ampla distribución pola península Ibérica, boa parte de
Europa e suroeste de Asia. Os tres rexistros do presente Catálogo corresponden
con catro árbores na ribeira do Miño na parroquia de Amorín, por tanto, todos
eles dentro da ZEC Baixo Miño (mapa 4).
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57
Perímetro normal: 1,83 m
Altura: 14,3 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526100, 4648925

Salgueiro irto 1 do ariño de Amorín. Trátase do salgueiro irto
con fuste de maior diámetro encontrado en Tomiño. Crece nesa
zona con tendencia a asolagar cerca do embarcadoiro de Amorín, próximo a outros salgueiros e salgueiros irtos catalogados.
Xunto a esta árbore aparece un exemplar máis pequeno, co que
crea copa conxuntamente.
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Salgueiros irtos 2 do ariño de Amorín. Catalóganse conxuntamente dous salgueiros irtos localizados no mesmo bosquete
que o exemplar anterior, aínda que no extremo máis próximo ao
rodal que compón a área recreativa, onde se encontran dous salgueiros comúns catalogados (ID 52 e 55). O exemplar máis próximo ao río ábrese en dous fustes a apenas medio metro de altura,
sacando pólas a partir dos tres metros que, igual que no outro
exemplar, conforman copas moi amplas e algo desamañadas.

58
Perímetro normal Ex1: 1,76 m; Ex2:
dous fustes, de 1,76 e 1,50 m
Altura Ex1: 9,5 m; Ex2: 15,6 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526243, 4648893

116

59
Perímetro normal: tres fustes, de
1,58, 1,31 e 1,18 m
Altura: 15,0 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 524530, 4648042

Salgueiro irto da praia de Carregal. Encóntrase na beira do
Miño moi cerca do fin da pista de acceso á chamada praia de
Carregal. O tronco divídíase a medio metro en tres fustes, dos
que recentemente foi cortado un; só o maior ascende notablemente para mostrar unha copa aberta —cruzada por un cable
de condución eléctrica—, con bastantes pólas secas nas puntas,
que poderían indicar algún problema de vitalidade.

10. Salgueiro cincento (Salix salviifolia Brot.)
Especie de óptimo mediterráneo, característica de ríos de caudal oscilante
con depósitos de gravas ou coios nas marxes, onde chega a dominar e caracterizar pequenos bosques.
O seu porte é achatado, frecuentemente arbustivo. Distínguese facilmente
polas súas follas cincentas e moi pilosas (semellantes ás da xarxa, Salvia, que lle
dá o nome científico), unhas cinco veces máis longas que largas e con beiras reviradas, que a distancia amosan a planta cun inconfundible aspecto abrancazado.
As flores agroman a fin do inverno en candeas alongadas, ao tempo que emerxen
as follas.
Este salgueiro é un endemismo da metade occidental da península Ibérica,
que en Galicia ocupa principalmente o terzo sur e nomeadamente as cuncas dos
ríos Miño e Sil. Aínda que en Tomiño non aparecen os biótopos característicos
para conformar salgueirais, a árbore aparece dispersa nos bosques de ribeira. Catalogouse apenas un exemplar que se considerou unha mostra representativa da
presenza desta interesante especie (mapa 4).

Salgueiro cincento na ribeira dos Eidos
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60
Perímetro normal: dous fustes
basais, de 1,34 e 1,21 m
Altura: 8,0 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 522838, 4647393

Salgueiro cincento na ribeira dos Eidos. Salgueiro que se ra
mifica en dous case desde o chan. Ábrese pouco despois en numerosas pólas, que conforman unha copa arredondada, a escasa altura sobre o chan. Medra na beira do Miño, no limite entre
unha zona agrícola e unha foresta de carácter pantanoso. Seguindo pola ribeira cara a Pedregal, atópanse outros exemplares
de bo porte, tamén divididos desde a base.
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11. Vimbieiro (Salix alba subsp. vitellina (L.) Schübl. e G. Martens).
Árbore moi coñecida por ser unha das especies fonte do vimbio, empregado para cestaría e atar viñas e mollos, aínda que pouca xente a emparenta cos
salgueiros.
Para algúns autores non constitúe máis que unha variedade do salgueiro
branco, árbore de follas lanceoladas moi semellantes ás do salgueiro irto (S. fragilis), das que se diferencia porque ten pilosidade, así como por detalles das flores.
Porén, a subespecie ou variedade vitellina ten follas glabrescentes (sen apenas pelos), pero facilmente recoñecible polo ton arrubiado das poliñas do ano. Ademais
localízase habitualmente en zonas máis humanizadas, constituíndo ou facendo
parte de sebes.
Acostuma aparecer cun toro e ramas con moitos tocos de poda, que soporta
estupendamente e pode ser levada a cabo anual ou bianualmente para obter o
vimbio.
Non se coñece ben a distribución deste vimbieiro, se ben Salix alba está amplamente distribuído por Europa, Asia e norte de África, e mesmo naturalizada
en América. En Galicia aparece na franxa costeira, rara ou ausente nas zonas medias e altas do interior. En Tomiño é moi habitual nas veigas, onde frecuentemente se segue sacando vimbio. Algún exemplar fica á marxe das podas e desenvolve
tronco e copa a semellanza do aspecto natural da especie, caso do vimbieiro catalogado na beira do Miño (mapa 4).
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61
Perímetro normal: 1,53 m
Altura: 14,8 m
Copa: 60 m2
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 523259, 4647697

Vimbieiro na ribeira de Pedregal. Exemplar de elevado tamaño que sobresae entre loureiros e salgueiros na ribeira do Miño,
nun sector con alta presión de actividade agrícola. O tronco crece ergueito e vai emitindo ramificacións, as maiores desde uns
5 metros de altura, en sentido oposto ao río, creando unha copa
aberta e asimétrica.
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12. Pradairo (Acer pseudoplatanus L.)
En Galicia esta especie apenas resulta común no interior do país e na vertente cantábrica. Nas Rías Baixas só adoitan aparecer exemplares de recente plantación; no entanto, cremos que os pradairos catalogados en Tomiño poderían corresponder a exemplares autóctonos que se dispersan a través do curso do Miño.
O pradairo é arbore caducifolia que pode acadar 30 m de altura, de porte ergueito e follaxe frondosa. As follas son moi características, palmadas e con cinco
lóbulos agudos, semellantes ás do plátano de sombra, mais co pecíolo arrubiado.
Florece en abril e frutifica en sámaras semellantes a un búmerang (disámaras).
Ten uso ornamental e como árbore de sombra en parques urbanos e áreas
recreativas, pero a madeira tamén se emprega en ebanistaría e as follas usáronse
tradicionalmente para conservar diferentes alimentos.
O pradairo é orixinario da maior parte de Europa e zonas limítrofes de Asia.
Na península Ibérica ocupa o terzo norte; en Galicia, seguramente restrinxido
por presión humana a ribeiras de grandes vales fluviais e montañas. En Tomiño
encóntrase en plantacións forestais de áreas recreativas, incluído un exemplar de
follas atípicas (probablemente unha variante cultivar) na ribeira de Torrón, que
acada maior perímetro no tronco (1,74 m), que os tres exemplares catalogados.
Estes localízanse en zonas limítrofes entre bosque de ribeira e vestixios de freixedos de veigas (mapa 3), que sería o seu hábitat natural na zona.
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62
Perímetro normal: 1,56 m
Altura: 19,9 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525718, 4648868

Pradairo na foz do Furnia. Árbore de fuste recto que comparte
a marxe oeste da foz do río Furnia con carballos, freixos e amieiros, algún destes tamén catalogados como senlleiros (ID 37 e
39). Medra en competencia con estas árbores, pero con espazo
aberto cara aos prados da marxe de Carregal, a onde dirixe as
maiores pólas secundarias. Presenta un excelente aspecto e conta con numerosos exemplares novos da mesma especie nacendo
por baixo das árbores de toda a foz.
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Pradairo na ribeira de Carregal. Pradairo con tronco bifurcado desde a base, ao que se suman tres fustes menores que se
abren cara ao río, posto que medra na beira do Miño. Esta estrutura probablemente derive, cando menos, dunha corta previa
dun fuste inicial, hai xa bastantes anos. Dos troncos maiores, un
deles medra vertical, mentres que o fuste máis próximo ás veigas agrícolas se abre e fica máis baixo, configurando unha copa
asimétrica. Nas proximidades encóntranse outras árbores novas
e plántulas que deben proceder das sementes deste individuo.

63
Perímetro normal: dous fustes
principais, de 1,45 e 1,02 m
Altura: 18,4 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 524255, 4647998
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64
Perímetro normal: 1,07 m
Altura: 18,3 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525716, 4648898

Pradairo na foz do Furnia leste. Este exemplar encóntrase a
uns 30 metros do primeiro pradairo catalogado, na marxe oposta na foz do río Furnia. Ten o tronco cuberto de hedra e unha
rama principal que se abre cara ao espazo aberto nos limítrofes
campos dos Portos de Amorín. O porte é tamén bastante recto,
probablemente a causa dun crecemento estimulado en altura, á
procura de luz.

ÁRBORES AUTÓCTONAS

125

13. Ulmeiro (Ulmus minor Mill.)
Os ulmeiros ou lamigueiros que aparecen nas ribeiras do Miño en Tomiño
deben ser exemplares nativos e ademais aparentemente resistentes á grafiose, a
doenza que arrasou os ulmeiros ibéricos.
Coma o pradairo, é arbore caducifolia de grande porte, asociada aos bosques
mixtos de veigas. A casca é fendida e corticenta, mentres que as follas, de beiras
irregularmente dentadas, amosan asimetría na base, formando un lóbulo característico. Flores e froitos (sámaras) son pouco vistosos.
Esta especie de ulmeiro tivo uso ornamental e mesmo hai autores que opinan que foron introducidos en Galicia desde a época prerromana. A súa distribución mundial é moi ampla (Euroasia e América do Norte), aparecendo espallado
pola península Ibérica, se ben non se consideraría autóctono na cornixa cantábrica. En Galicia é raro, aparece arredor de aldeas pero tamén nos bosques do
fondo de vales, principalmente nas zonas de maior influencia mediterránea.
Os exemplares encontrados en Tomiño crecen en hábitats naturais dentro
da ZEC Baixo Miño, onde se localizan os dous rexistros incorporados ao catálogo (mapa 3), un deles correspondente a un rodal ( formación) que engloba oito
exemplares de certo porte. Recentemente Charo Paredes e Félix Parada atoparon
ulmeiros de porte moito maior nas veigas do río Tollo, en Goián.
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Ulmeiros da ribeira de Torrón. Interesante rodal de ulmeiros que prevalecen na estreita franxa de bosque da ribeira do
Miño, limítrofe coas veigas agrícolas. Nesta formación contabilizáronse oito árbores con troncos de perímetro normal superior a 75 cm, ademais doutros exemplares menores, en xeral con
fustes rectos e aparente boa vitalidade. Ocupan unha superficie
aproximada de 480 m2, lindeira cunha ribeira invadida pola cana
exótica Arundo donax.
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65
Perím. normal Ex1: 1,33 m (outros
ex: 1,06, 1,01, 0,94, 0,85, 0,83, 0,81
e 0,76 m)
Altura Ex1: 17,0 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528157, 4651454

Ulmeiro de Campo Redondo. Esta árbore crece na estrema
da franxa de bosque da ribeira do Miño, contra unha zona onde
este bosque se encontra máis castigado e con menor desenvolvemento, xunto ao embarcadoiro de Torrón. A pesar desta posición, destaca pouco debido á presenza próxima dun carballo
e dun chopo híbrido de maior altura, así como por ter a base de
tronco oculta por falsos bambús ou canas indias (Phyllostachys
spp.), plantas exóticas que constitúen a peor peste das veigas e
ribeiras do río. O tronco do ulmeiro bifúrcase a uns dous metros
de altura e ábrese nunha copa inclinada cara ao espazo aberto
das veigas. Uns 150 m ao norte encóntrase outro ulmeiro, de fuste moi recto pero menor perímetro (0,89 m).

66
Perímetro normal: 1,64 m
Altura: aprox. 14 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528239, 4651812

ÁRBORES AUTÓCTONAS

129

14. Loureiro (Laurus nobilis L.)
Árbore moi coñecida polos seus usos gastronómicos e polas coroas que facían os romanos coas súas follas como premio ou recoñecemento, de onde procede o adxectivo laureado/a, usado hoxe en día para persoas recoñecidas por
algún mérito.
Non acostuma exceder os 10 metros de altura, ten folla perenne, dura e brillante, de forma lanceolada, de sobra coñecida polo seu uso culinario. É planta
dioica, con árbores masculinas e outras femininas. Florece no fin do inverno e os
froitos madurecen nas plantas femia no remate do verán: son baias anegrazadas
que consomen bastantes animais, os cales dispersan a semente da árbore cos
seus excrementos.

As follas empréganse moito como condimento, pero tamén teñen usos medicinais. A árbore utilízase ademais en sebes nas que se procure manter cobertura de folla todo o ano, pois aguanta moi ben as podas sucesivas.
Distribuído orixinalmente pola rexión mediterránea, na actualidade está
moito máis espallado polo seu cultivo. Considérase árbore relicta da Era Terciaria, hai varios millóns de anos, cando Galicia estaría cuberta principalmente por
laurisilvas. Na península Ibérica é autóctona por toda a franxa litoral, incluída
a zona atlántica. En Galicia é árbore común en bosques de ribeira, carballeiras
e bosques mixtos, xeralmente nun estrato inferior ás árbores dominantes. Do
mesmo xeito, en Tomiño aparece por todas as ribeiras e nas carballeiras máis húmidas, así como cultivado xunto a moitas vivendas. Catalogamos catro árbores,
tres delas na ribeira do Miño (por tanto, na ZEC Baixo Miño) e unha cuarta nun
parque público; outras dúas árbores destacadas non puideron ser rexistradas no
interior de propiedades en Goián e Forcadela. Porén, no contexto do Baixo Miño,
ningún loureiro tomiñés se achega ao rexistrado por ANABAM (2013) no lugar da
Portela, en Oia.
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Loureiro de Pedra Furada
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Loureiro de Pedra Furada. Este loureiro crece nunha zona con
ampla cobertura arbórea, posto que o bosque da ribeira do Miño
ten continuidade co monte, cerca da área de lecer da Raña. Esta
conformado pola fusión dos troncos de dous exemplares que
medran xuntiños, xusto na beira do camiño existente na zona,
destacando pola súa altura. A máis de dous metros sobre o chan,
un deles bifúrcase e o conxunto ábrese en tres troncos que continúan crecendo bastante verticais, creando unha ampla copa que
contacta coas árbores de todo o seu redor.
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67
Perímetro normal: 1,36 m
Altura: 16,1 m
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 527884, 4650362

68
Perímetro normal: dous fustes,
de 1,15 e 1,13 m
Altura: aprox. 19 m

Loureiro na ribeira de Carregal. Árbore tamén integrada no
bosque da ribeira do Miño, de localización algo imprecisa, que
abre en dous fustes desde abaixo e que acada unha altura excepcional, se ben non puido ser medida con precisión.

Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 525000, 4648000

69
Perímetro normal: 1,25 m
Altura: 10,7 m
Parroquia: Figueiró
Coordenadas UTM: 518810, 4645673

Loureiro de Figueiró. Encóntrase xunto a un parque infantil
e unha cancha deportiva, nun espazo público próximo á praza
da igrexa de Figueiró, en compañía dunha laranxeira amarga (ID
109) e dúas camelias (ID 115), tamén catalogadas como senlleiras. O loureiro medra algo deitado cara á cancha, pero supera en
altura aos anteriores; no entanto, a súa copa é menor, bastante
irregular, asimétrica e aberta.
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Loureiro na ribeira de Torrón. Conxunto conformado por decenas de pés que semellan medrar a partir dunha cepa común,
que tería un enorme diámetro basal en torno aos seis metros.
Encóntrase integrado no bosque de ribeira nunha zona alargada
da franxa da ribeira do Miño, xunto ás veigas agrícolas.

70
Perímetro normal: múltiples fustes,
o maior de 0,56 m
Altura: aprox. 12,8 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528150, 4651407
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15. Moroteiro (Arbutus unedo L.)
Trátase dunha especie característica dos bosques mediterráneos con aciñeiras, que penetra na franxa costeira galega polas suaves condicións climáticas,
onde o seu hábitat típico son as carballeiras máis solleiras, xunto aos sobreiros.
Noutras zonas de Galicia coñécese como érbedo ou formas semellantes (érbado,
albedro...), máis estendidas que o nome local moroteiro.
Pertence á familia da ericáceas, moi espallada en Galicia con arandeiras e
varias especies de uces e de carrascas ou queirugas. Frecuentemente crece como
arbusto, porén pode acadar dez metros de altura e porte arbóreo. A folla é perenne, parecida á do loureiro, lustrosa mais de bordo serrado e co pecíolo ou rabiño arrubiado. Esta árbore chega amosar a un tempo flores e froitos, no outono,
cando abren as flores novas e madurecen as baias formadas polas flores do ano
anterior.
Os froitos do moroteiro, chamados morotes ou amorodos, son comestibles
para humanos, aparte de recurso para numerosa fauna, que exerce de dispersora
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das sementes. Tamén ten uso ornamental e é símbolo da cidade de Madrid (o
madroño).
Esta árbore é autóctona da zona do Mediterráneo, chegando pola vertente
atlántica até Irlanda. No contexto ibérico está moi espallada, limitada pola altitude e por áreas de elevada humidade. Por isto, no Baixo Miño só aparece nas ladeiras solleiras das serras, secularmente moi castigadas por lumes, pastoreo e plantacións forestais, onde se encontran os tres exemplares catalogados en Tomiño
(mapa 3). No territorio do concello só semella frecuente no monte de Barrantes;
tamén se atopa nalgúns xardíns —polo xeral, exemplares procedentes de viveiros
e alleos ás estirpes autóctonas—, onde chegan acadar dimensións superiores aos
pés espontáneos. En todo caso, non se coñece exemplar maior no Baixo Miño
que o érbedo que crecía en Randufe (Tui), con tres fustes de máis dun metro de
perímetro normal (até 1,25 m) e unha altura excepcional de 13,5 m, tristemente
derrubado polo vento en 2014 (ANABAM, 2013).

Moroteiro de Pazo
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Moroteiro de Vilameán. Árbore de porte considerable para
esta especie, que desloce por encontrarse achantado entre piñeiros e un tendido eléctrico, xunto a un noiro da estrada local,
cerca da veciña aldea de Freixoal. O seu fuste é o de maior diámetro entre os érbedos detectados no concello, con copa alongada nada habitual na especie, seguramente inducida por competencia pola radiación solar cos piñeiros que o tapan polo sur.
De feito, todas as pólas que se van abrindo desde case a base do
tronco, ascenden bastante verticais, agás na vertente oeste, que
se encontra máis exposta.

71
Perímetro normal: 0,95 m
Altura: 8,3 m
Parroquia: Vilameán
Coordenadas UTM: 521249, 4652067
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72
Perímetro normal: sete fustes, de
0,70, 0,70, 0,55, 0,30, 0,55, 0,24 e
0,22 m
Altura: 9,5 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 520271, 4652160

Moroteiro da Silvosa. Este exemplar crece na ribeira dunha valgada do monte de
Barrantes, por baixo dunha caseta de captación de augas, parcialmente sometido
por un carballo e próximo a outros exemplares da especie. Integra unha banda de
vexetación autóctona nun contexto forestal dominado por plantacións de piñeiro
do país. O crecemento multifustal indica
que o exemplar foi sometido a tala, pero
esta especie rebrota repetidamente con
singular forza.

73
Perímetro normal: catro fustes,
de 0,80, 0,68, 0,42 e 0,33 m
Altura: 7,0 m
Copa: 40 m2
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 520914, 4651000

Moroteiro de Pazo. Situado tamén sobre un noiro de estrada
local, no acceso a Barrantes, cerca da capela de San Miguel, nun
contorno forestal aberto dominado por piñeiros. A árbore ábrese
desde a base en catro fustes, o maior crece vertical e os restantes deitados cara á estrada, mais conforman unha copa ampla e
globosa.
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16. Acivro (Ilex aquifolium L.)
O uso ornamental das súas follas e froitos durante o Nadal é un dos aspectos máis coñecidos desta árbore, que precisamente foi protexida para evitar que
entrase en perigo de extinción por mor da corta abusiva de exemplares silvestres.
Xunto ao loureiro e ao érbedo, agrupa as árbores autóctonas de folla lauroide e perenne, ríxida e lustrosa. No caso do acivro, as follas das partes inferiores da
planta adoitan ter espiñas nas beiras, que con frecuencia desaparecen a maiores
alturas. Florece na primeira metade da primavera, con flores masculinas e femininas separadas en distintos exemplares (especie dioica). Por tanto, só frutifican os
pés femia, amosando os pequenos froitos vermellos no comezo do outono. Estes
froitos chegan a ficar sen podrecer na planta durante máis dun ano, á espera de
ser consumidos polas aves que dispersan as súas sementes.
Alén do uso ornamental no Nadal, a árbore tamén se planta en xardíns pola
súa beleza e porque pode formar sebes impenetrables, xa que responde moi ben
ás podas repetidas. Como loureiro e érbedo, no inverno a súa follaxe crea microclimas importantes nos bosques de folla caduca, onde moita fauna se refuxia do
frío.
Presenta tamén distribución circunmediterránea, onde soporta climas fríos
de montaña. De feito, na península Ibérica é máis abundante na metade norte e
en terras ácidas. En Galicia só é rara nas zonas mediterráneas de Ourense, se ben
en toda a franxa costeira sufriu o proceso de desaparición do bosque autóctono e
resulta pouco frecuente. En concreto, é moi pouco habitual en Tomiño, polo que
só puido ser catalogado un exemplar de porte modesto en conxunción con outros 16 exemplares moi próximos (mapa 3). Na comarca do Baixo Miño destaca
o acivro da Portela, en Oia, con tres fustes que superan os dez metros de altura, o
maior deles de 15 m e 1,65 m de perímetro normal (ANABAM, 2013).

140

74
Perímetro normal Ex1:
dous fustes de 0,81 e 0,69 m
Altura Ex1: 7,8 m
Copa Ex1: 35 m2
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 527254, 4651972

Acivros da Cabana. Formación de acivros que se encontra a
ambos os lados dunha estrada local en Torrón, moi cerca das
vivendas do noroeste do núcleo rural. O maior exemplar, masculino, divídese en dous fustes que crecen moi verticais e configuran unha copa irregular e elíptica, que se abre case desde o chan.
Por referencias dun veciño, sábese que xa era árbore de certo
porte desde hai 40 anos, nun campo cruzado por un rego onde
só medran outros catro conxéneres, dous machos e dúas femias,
que frutifican. Máis a norte, na marxe do mesmo rego, aparecen
outras tres árbores, unha delas con perímetro normal de 105 cm.
Cruzando a estrada encóntranse outros nove pés menores, xunto con diferentes árbores autóctonas de recente plantación. En
total, abranguen unha superficie próxima aos 900 m2.
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17. Estripeiro (Crataegus monogyna Jacq.)
Especie pouco estimada en Galicia a pesar da beleza da súa floración e frutificación, que é aproveitada nas illas Británicas para xardinaría e paisaxismo,
favorecendo a formación de sebes.
O estripeiro pertence á familia das rosáceas, próximo a pereiras e maceiras,
polo que é empregado como pé franco para enxertar variedades cultivadas desas
froiteiras. É caducifolio e non acostuma superar os dez metros de altura. As ramas son espiñentas e portan pequenas follas de marxes lobuladas, que emerxen
pouco antes da floración, no principio da primavera, cando a árbore parece cuberta dun manto branco. Os froitos madurecen a fin do verán, son vermellos e
carnosos, consumidos por fauna que serve de dispersora da única semente que
conteñen.
Ademais do seu potencial ornamental e do seu uso como patrón de enxertos
e para crear sebes, as flores son estimadas por ter propiedades medicinais.
Esta especie de estripeiro é autóctona da maior parte de Europa, suroeste de
Asia e noroeste de África, introducida en América e Oceanía. Aparece en toda a
península Ibérica e por toda Galicia, aínda que aquí só resulta común en certas localidades. En Tomiño encóntrase salpicada na marxe do Miño, polo xeral pés pequenos, principalmente no bosque de ribeira. Porén, o único exemplar catalogado
debe ser o supervivente arbóreo da vexetación que ocupaba a beira do río xunto á
fortaleza de San Lourenzo, onde hoxe está o denominado Espazo Fortaleza.
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75
Perímetro normal: 1,83 m
Altura: 6,5 m
Copa: 50 m2
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520499, 4643098

Estripeiro do Espazo Fortaleza. Espectacular exemplar, de di
mensións destacables cando menos no contexto galego, pese a
que foi desbotado nun primeiro intento de ser recoñecido no
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. A árbore crece solitaria
xunto á praia de Goián e ao Espazo Fortaleza, proxecto arquitectónico de recente execución, no cal foi respectado. Hoxe en
día crece solitario, pero o tronco aparece deitado no sentido da
corrente do río e bifúrcase en catro grandes ramas unha vez superado o segundo metro de altura, as cales a súa vez se van subdividindo e creando unha copa moi ampla, case semiesférica. No
tronco existen bastantes buratos onde se chegan a desenvolver
cogomelos, pero a árbore mostra un aspecto saudable.
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18. Pereira brava (Pyrus cordata Desv.)
Esta árbore, que é parente silvestre das pereiras domésticas (Pyrus communis), confúndese con frecuencia co estripeiro e mesmo co abruñeiro, cos que recibe o nome xenérico de espiños.
De porte baixo, ramas espiñentas e follaxe caducifolia, florece na fin do in
verno antes de agromar a folla, momento en que destaca pola brancura dos pétalos, que chegan envolver a árbore. As follas son semellantes ás da pereira doméstica pero máis pequenas, o mesmo que os froitos, que ademais teñen o pedúnculo
(coloquialmente rabo) fino e flexible, ao contrario que as peras cultivadas. O froito
é amargo e non se emprega en alimentación humana.
A pereira brava é aínda un patrón máis axeitado que o estripeiro para enxertar pereiras e maceiras domésticas. Especie tamén pouco estimada, mais entre
as árbores características das carballeiras galego-portuguesas, é das que mellor
resiste o ataque de lumes, gando e maquinaria.
Distribúese por boa parte de Europa, montañas de Asia oriental e norte de
África. Na península Ibérica ocupa a rexión bioxeográfica eurosiberiana, do centro de Portugal a Navarra seguindo a franxa costeira, o que inclúe a práctica totalidade de Galicia, a excepción das zonas mediterráneas de Ourense. No Baixo
Miño e en Tomiño encóntranse numerosos pés, en xeral de pequenas dimensións,
con excepcións maiores nas ladeiras e zonas altas das serras, onde inventariamos
cinco exemplares reunidos en tres rexistros (mapa 3).

Pereira brava do regueiro de Fontefría
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76
Perímetro normal: 1,10 m
Altura: 9,8 m
Copa: 55 m2
Parroquia: Pinzás
Coordenadas UTM: 517572, 4655766

Pereira brava do regueiro de Fontefría. Medra na marxe do
regueiro, por baixo da ponte dunha estrada local, nunha zona
con pouca vexetación arbórea. A case dous metros de altura divídese en dúas grandes ramas, que ao principio crecen opostas,
pero pronto recuperan verticalidade e séguense dividindo para
conformar unha ampla copa esférica.

Pereiras bravas das Tomadas Novas. Conxunto de tres exemplares que medraban moi próximos e formaban unha copa con
xunta, illados doutra vexetación arbórea, na marxe da estrada
que comunica Pinzás con Gondomar, case na raia que limita con
dito concello. O exemplar do medio desenvolvíase máis recto e
constrinxido, mentres os exteriores abrían ramas cara ás zonas
opostas aos seus veciños. Na actualidade só pervive o exemplar
máis próximo á estrada despois dunha actuación forestal á que
non se encontra explicación. Representaba o único caso triplo
no catálogo que non era considerado como formación.
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77
Perímetro normal Ex1: 0,95 m;
Ex2: 0,88 m; Ex3: 0,85 m
Altura conxunta: 8,4 m
Copa conxunta: 85 m2
Parroquia: Pinzás
Coordenadas UTM: 517798, 4657012

78
Perímetro normal: cinco fustes de
0,82, 0,74, 0,73, 0,66 e 0,55 m
Altura: 7,7 m
Copa: 70 m2
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 516920, 4644896

Pereira brava da regueira do Santos. Medra entre o rego e a
pista que percorre os viñedos sitos no monte comunal, seguindo
a curva de nivel. Felizmente esta pereira foi respectada durante
a implantación destes viñedos e chega á actualidade medrando
solitaria, moi aberta a través dos cinco fustes nos que se divide
desde a súa base, formando unha copa moi ampla e levemente
asimétrica.
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19. Cereixeira (Prunus avium L.)
Especie moi coñecida polas variedades cultivadas que producen as cereixas,
unha das froitas que máis éxito e aceptación ten na nosa alimentación. O nome
máis empregado para esta árbore no país é cerdeira, se ben apenas ten uso en
Tomiño.
A cereixeira brava é árbore caducifolia de grande porte, con casca parda que
se desprende como papel. Tamén florece pouco antes de agromar a folla, no comezo da primavera, tornando a árbore dunha rechamante cor branca, momento
no que é visitada por numerosos insectos polinizadores. O froito logo madurece,
normalmente antes de que remate a primavera, cando adquiren cor brillante vermella a anegrazada, polo xeral de sabor amargo.
Ademais do froito, que nomeadamente se obtén de variedades cultivadas, a
cereixeira destaca pola calidade da súa madeira para a elaboración de mobles e
outros traballos de carpintaría.
Crece como autóctona na maior parte de Europa, oeste asiático e noroeste
de África, se ben hai controversias sobre o seu carácter nativo en Europa. Esta
teima tamén se repite no contexto ibérico, onde é máis común na metade norte
e non resulta fácil diferenciar exemplares silvestres e naturalizados. En Tomiño
probablemente non resten exemplares silvestres, que puideron formar parte de
carballeiras e especialmente bosques mixtos de veigas. O exemplar catalogado
nas veigas do Miño (mapa 3) atópase naturalizado xunto a unha casa abandonada, cun perímetro menos destacado que o exemplar existente en Camposancos
(A Guarda), o cal acada 2,80 m pero menor altura (ANABAM, 2013). Arredor de
núcleos rurais de Tomiño poden existir outras cereixeiras de boas dimensións.
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79
Perímetro normal: 2,16 m
Altura: 18,5 m
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 523056, 4647710

Cereixeira de Pedregal. Integrada nunha masa forestal con carballos, á súa vez rodeada dunha orla de xestas e silvas, só recentemente cortadas (2018). Esta árbore medra próxima a outras dúas
cerdeiras de tamaño pouco menor, e só destaca no momento da
floración, posto que cerca se erguen eucaliptos de maior altura.
Ten o tronco cuberto de hedra e ábrese en tres grandes ramas,
que forman a enforcadura entre 3 e 4 metros de altura.
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20. Piñeiro bravo (Pinus pinaster Aiton)
Este piñeiro, tamén chamado do país ou marítimo, seica existiu en Galicia
despois da última glaciación (hai uns dez mil anos), se ben era escaso segundo
testemuñan análises polínicas en depósitos de turbeiras, pero acabou desaparecendo. As árbores coas que contamos hoxe en día, nunha abundancia moi superior á natural, son froito das chamadas repoboacións forestais que se levan a cabo
desde o século xviii.
O piñeiro bravo acada grande altura en relación ao seu diámetro, se ben non
é especie lonxeva e tende a caer nos temporais. Pertence ao vasto grupo das coníferas, coas sementes reunidas en piñas ou conos, que non son verdadeiros froitos.
A casca é acastañada e fendida, sobre todo verticalmente, e as follas son acículas
reunidas en pares. Florece na fin do inverno e as piñas madurecen aos dous anos,
abrindo e deixando caer os piñóns, que contan cunha asa para «voar» mellor co
vento.
O interese do piñeiro bravo na industria forestal é indubidable, se ben nos
últimos anos asistimos ao peche de numerosos serradoiros e á preponderancia
do eucalipto. A madeira é de calidade media, mais tense usado moito como auxiliar na construción. Da árbore tamén se pode extraer resina e aceite esencial
(trementina). Finalmente, as piñas úsanse para prender o lume, a pesar do falso
mito —ben espallado— conforme estaría prohibido apañalas.
Este piñeiro considérase autóctono do oeste da rexión mediterránea e das
áreas cantabroatlánticas ibéricas e do sur de Francia. En Galicia está plantado
en toda a franxa atlántica e zonas do interior até uns 800 -1000 m de altitude.
Pénsase que orixinalmente estaría limitado aos escasos enclaves areosos ou moi
pedregosos, onde competiría con éxito co carballo. Hoxe en día no Baixo Miño
resulta moi común e domina a paisaxe de moitos sectores. Algúns exemplares
de tamaño considerable, que ficaron esquecidos ou foron amnistiados das correspondentes quendas de tala, son recollidos no Catálogo de árbores senlleiras
do concello de Tomiño, no cal representan as árbores de maior altura. Boa parte
deles encóntranse nas terras de monte máis próximas ás veigas do Miño (mapa
5), onde existen condicións óptimas de crecemento.
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Piñeiro bravo de Pazo
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Piñeiro bravo de Pazo. Este piñeiro próximo á ribeira do Miño
é a árbore de maior altura do presente Catálogo, aínda que seguramente sexa superado por certos eucaliptos que foron intencionadamente excluídos por tratarse de especies exóticas naturalizadas fóra de xardíns e coleccións. A pesar de que a súa copa
sobresae sobre os piñeiros, carballos e eucaliptos próximos, a súa
situación nunha zona de pouco relevo e con elevada densidade
de pés, provoca que apenas destaque até que nos encontramos
relativamente cerca do tronco. Debido a esa competencia só
mantén ramas con follas na metade superior, con tendencia a
converxer no alto, creando unha copa algo cóncava.
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80
Perímetro normal: 3,62 m
Altura: 32,9 m
Parroquia: Goián
Coordenadas UTM: 520412, 4643851

81
Perímetro normal: 3,28 m

Piñeiro bravo de Rozadas. Crece na marxe dunha pista asfaltada no lugar de Luneda, próximo ao colexio de Barrantes, nunha
zona aberta con árbores dispersas. Esta circunstancia favorece
o mantemento de ramas verdes na metade inferior do tronco,
que crecen perpendiculares ou incluso cara abaixo, aumentando
a superficie de absorción da radiación solar e a estabilidade do
exemplar, que loce un esvelto porte a distancia. Polo mesmo motivo, a altura do exemplar non atinxe especial relevancia.

Altura: 27,2 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 520024, 4651005
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Piñeiro bravo da Pedra. Como no caso de Goián, estoutro
exemplar só destaca cando nos achegamos á arbore a través do
piñeiral con eucaliptos onde se encontra, nunha zona chaira. A
competencia espacial motiva que só forme unha pequena copa
cónica, con ramas verdes ascendentes na metade superior.

82
Perímetro normal: 3,17 m
Altura: 29,3 m
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 522453, 4648992
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83
Perímetro normal Ex1: 2,99 m;
Ex2: 2,70 m
Altura Ex1: 25,7 m; Ex2: 28,0 m
Copa Ex1: 180 m2; Ex2: 160 m2
Parroquia: Estás
Coordenadas UTM: 518813, 4646888

Piñeiros bravos dos Medos. Trátase de dous piñeiros que contactan nas copas pero se localizan a senllos lados dunha pista,
nunha zona con varios cruzamentos, cerca dos restos da Fortaleza dos Medos. De feito, unha das árbores medra dentro do
cercado da plantación de kiwis existente dentro e fóra do espazo
da fortaleza, propiedade da comunidade de montes de Estás.
Este piñeiro é o de maior diámetro, co tronco recuberto de hedra
até uns 10 m de altura e copa semiesférica, mellor configurada
e máis vistosa que a do seu compañeiro. Na actualidade ambas
as dúas árbores medran libres de competencia, algo afastadas
doutros pés dispersos que tamén foron respectados na última
quenda de corta realizada.
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Piñeiro bravo 1 de Carregal. Exemplar moi próximo á beira do
Miño, na primeira banda de monte por riba das veigas do río,
sobre depósitos aluviais. A copa é asimétrica cara a esta zona,
descompensada, a pesar de non ter hoxe en día cerca outras árbores da súa altura. Mantén ramas verdes na metade superior e
tenden a crecer cara á cima. O tronco fica cuberto de hedra até
uns 8 m de altura.
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84
Perímetro normal: 2,97 m
Altura: 25,6 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 524711, 4648188

Piñeiro bravo de Pedrafita. Atópase na marxe da estrada local
que conduce á aldea de Pedrafita, moi cerca dun carballo catalogado (ID 12). Como acontece con dito carballo, a presenza doutras árbores moi próximas, mesmo eucaliptos de grande altura,
levan a que este piñeiro non destaque como merecería e, alén
diso, que teña a copa atrofiada e aguzada, con ramas verdes apenas no terzo superior da árbore.

85
Perímetro normal: 2,95 m
Altura: 30,1 m
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 521323, 4650973
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Piñeiro bravo 1 de Outeiro. A posición deste piñeiro, aberta
polo sur a un viñedo e outras zonas agrícolas, favorece o seu
desenvolvemento e formación de copa, porén claramente asimétrica cara a esa vertente. No resto de orientacións encóntrase
arrodeado de árbores, aínda que dispón de bastante espazo para
medrar, cando menos na actualidade, xa que a leve curvatura do
fuste delata a competencia que sufriu en tempos pasados.
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86
Perímetro normal: 2,95 m
Altura: 27,3 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 527740, 4651062

87
Perímetro normal: 2,90 m
Altura: 30,3 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 527699, 4651074

Piñeiro bravo 2 de Outeiro. En contraposición ao piñeiro anterior, situado a menos de 50 metros de distancia, esta árbore
crece embutida nunha masa entre outros piñeiros, carballos e
eucaliptos, que o obrigan a acadar maior altura malia o menor
diámetro do tronco. A curvatura que amosa a media altura, en
forma de S aberto, denota os efectos da competencia espacial.

Piñeiro bravo 2 de Outeiro

88
Perímetro normal: 2,90 m
Altura: 31,6 m
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 524390, 4648178

Piñeiro bravo 2 de Carregal

Piñeiro bravo 2 de Carregal. Árbore de grande altura e copa
ben formada, que crecía nunha posición semellante ao outro piñeiro senlleiro de Carregal (ID 84), no límite entre terras de monte e de veigas. Chamaban a atención varias pólas secundarias
grosas que crecían cara á cima á procura da luz, mentres que
outras máis finas se mantiñan perpendiculares ao tronco, a pesar da súa posición case extrema na masa.
En abril de 2018 comprobouse que este piñeiro xa é historia... foi cortado xunto aos restantes exemplares próximos.
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Piñeiro bravo da Gándara. O carácter máis rechamante deste
exemplar, que crece a carón dunha estrada local, é a rectitude do
seu tronco. Como acontece noutros piñeiros, a forma da copa
está moi influenciada polas árbores que crecen ao seu redor;
neste caso, a presenza de eucaliptos de grande altura ao outro
lado da estrada, así como de campo aberto en sentido oposto,
dan como resultado unha copa moi asimétrica, xa que no lado
dos eucaliptos apenas conserva ramas verdes por riba dos 20 m
de altura.

89
Perímetro normal: 2,88 m
Altura: 28,1 m
Parroquia: Barrantes
Coordenadas UTM: 520862, 4650635
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Piñeiro bravo de Torrón. Aínda que crece no seo dunha carballeira, os carballos son novos e baixos, o que permite que o
piñeiro, por riba deles, abra unha ampla copa sen ter que acadar
grande altura. As ramas verdes aparecen na metade superior da
árbore, algunhas crecendo perpendiculares ao tronco e desequilibrando levemente a copa cara ao sur, onde se abren as veigas
do Miño.

90
Perímetro normal: 2,86 m
Altura: 19,0 m
Copa: 130 m2
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 528039, 4651622
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ÁRBORES SENLLEIRAS
DO CONCELLO DE TOMIÑO
Árbores exóticas

164

Tal e como se indicou no capítulo «Como se fixo o Catálogo», só se tiveron en
conta exemplares de árbores exóticas presentes en contornos humanizados, caso
de vilas, aldeas e xardíns, coa única excepción da formación de carballos turcos
da serra do Argallo, por ser considerados relevantes no contexto galego. É por
este motivo polo que non se incluíron algunhas das árbores de maior altura do
territorio de Tomiño, nomeadamente eucaliptos de diversas especies (Eucalyptus
spp.) en varias localidades, así como tampouco chopos (Populus x canadensis e P.
alba) que crecen nas ribeiras do Miño en Sobrada, Currás e Amorín.
Por outra parte, detectamos a existencia de exemplares potencialmente senlleiros de tulipeiro de Virxinia (Liriodendron tulipifera), abacateiro (Persea americana) e nogueira (Juglans regia) en respectivos predios das parroquias de Figueiró,
Goián e Currás, ás que non conseguimos acceso. A ausencia no presente Catálogo doutras especies que probablemente conten en Tomiño con individuos destacados, principalmente froiteiras como a pereira doméstica (Pyrus communis),
ameixeiras (Prunus domestica e outras), limoeiros (Citrus limon), tanxerineiros
(C. reticulata) ou figueiras (Ficus carica), só se poderá ir resolvendo no futuro coa
colaboración de persoas tanto informantes como propietarias de ditas árbores.
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1. Piñeiro manso (Pinus pinea L.)
A pesar de ser a máis coñecida, non é máis que unha das cerca de 15 especies de piñeiro con piñóns comestibles. Trátase de árbores que se adaptaron a
dispersar as súas sementes mediante os animais, en oposición a outros piñeiros
que as dispersan co vento e, por tanto, teñen piñóns máis pequenos e alados.
Árbore de até 30 metros de altura, a súa copa varía dos exemplares novos
—nos que é globosa—, aos exemplares adultos, que teñen tronco libre de ramas
desde a base até a parte superior, onde se ramifica formando copa aparasolada, semellante a un paraugas, tan característica nesta especie. A casca é castaña-arrubiada e forma gretas lonxitudinais amplas e longas, con placas pardas
algo máis escuras. As piñas son grandes e madurecen no terceiro ano, a diferenza
dos demais piñeiros ibéricos, que o fan en dous. Teñen forma globosa e, cando
abren, mostran dúas cavidades moi marcadas na cara superior das escamas, nas
que se aloxan as sementes —os piñóns—, grosos, longos e coa cuberta leñosa,
xeralmente revestida dunha poeira anegrazada.
A súa madeira é de boa calidade pero moi resinosa, o que a fai pouco atractiva para a industria e a artesanía. O seu verdadeiro tesouro son os piñóns, que se
empregan en repostaría e cociña como froito seco. Ademais, son fonte de alimento para moitos animais, como aves e roedores.
Distribúese por todo o sur de Europa e oeste de Asia. Aparece no centro, leste e sur da península Ibérica, onde o seu carácter autóctono foi posto en dúbida
no pasado; no entanto, os restos de piñas, piñóns e carbóns atopados en numerosas escavacións arqueolóxicas fan que hoxe non se cuestione a súa naturalidade.
En Galicia estímase que estivo presente naturalmente até aproximadamente o
século xiii.
En Tomiño non é árbore frecuente, sempre na proximidade de núcleos de
poboación. Neste Catálogo inclúense dous rexistros que comprenden tres exemplares (mapa 5), de dimensións modestas en comparación con outros existentes
no Baixo Miño, como os piñeiros da Quinta de Couselo (O Rosal; ANABAM, 2013),
recentemente incorporados ao Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Cómpre
indicar que non se puido ter acceso a outro exemplar destacado na quinta da
Torre de Vilameán, no lugar de Outeiro.
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Piñeiro manso de Pedrafita
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Piñeiro manso de Pedrafita. Trátase dun exemplar de boa di
mensión, con tronco libre de ramaxe até aproximadamente dez
metros de altura, onde aparecen as primeiras ramas secas e unha
rama verde. A pesar de ser unha especie con autopoda, que desprende as ramas inferiores a medida que vai medrando en altura,
chama a atención a relación entre altura e perímetro do fuste,
seguramente a causa da competencia pola luz con outros piñeiros de grande altura que o arrodeaban até hai pouco tempo. Se
o exemplar medrase illado, sen dúbida o perímetro sería maior
e a altura algo inferior á que ten na actualidade. O seu estado de
saúde semella moi bo e o seu futuro moi prometedor, unha vez
que a competencia cos outros piñeiros desapareceu.
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91
Perímetro normal: 2,65 m
Altura: 20 m
Copa: 180 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 521591, 4650936

92
Perímetro normal Ex1: 2,17 m;
Ex2: 2,06 m
Altura Ex1: 17,4 m; Ex2: 16,6 m
Copa conxunta:145 m2
Parroquia: Barrantes.
Coordenadas UTM: 520612, 4651061

Piñeiros mansos do Pazo. Localizados nunha zona solleira e
termófila, na que predomina matogueira baixa con sobreiras. Os
dous exemplares, que case se poderían considerar xemelgos, sitúanse por riba da estrada próxima, nunha situación visual privilexiada, o que facilita a súa observación. A súa morfoloxía é
característica desta especie cando falamos de árbores adultas:
fustes limpos de ramas até moita altura e no alto a copa aparasolada, inconfundible. O seu estado sanitario é bo.
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2. Araucaria (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze)
O nome araucaria provén da rexión de Arauco (Chile), onde se descubriu a
primeira especie do xénero, Araucaria araucana ou araucaria de Chile. Porén, a
especie catalogada en Tomiño é A. angustifolia, chamada tamén piñeiro do Paraná, piñeiro de Misiones ou árbore candelabro, nativa do sur de Brasil e norte de
Arxentina, onde medra en bosques subtropicais de solos acedos.
Árbore poderosa que pode acadar 35 m de altura, con porte en candelabro.
As ramas sitúanse na parte superior do tronco, son ascendentes, lembrando a
copa dun piñeiro manso. As follas aparecen en feixes ao final das ramas, nunha
especie de macolla que lembra o rabo dun macaco; son follas aciculares, duras
e picudas, aínda que non ríxidas. A casca despréndese do tronco en delgadas
escamas horizontais. Ten piñas grosas, de até 15 cm de lonxitude, con escamas
rematadas nunha punta recurvada e con sementes alongadas, de 3 a 6 cm.
En España emprégase como árbore ornamental en xardíns, nos que se planta illada polo seu fermoso porte. A súa madeira é fácil de traballar e en Brasil e Arxentina úsase na construción. Ademais, é símbolo do estado brasileiro do Paraná,
da súa capital Curitiba, así como da cidade de San Pedro en Misiones (Arxentina).
As súas sementes foron importantes na alimentación dos indíxenas e aínda hoxe
son usadas en moitas receitas. As araucarias aparecen con relativa frecuencia no
Baixo Miño, habitualmente asociadas a casas indianas. Precisamente en Tomiño
seleccionamos un exemplar de porte notable no xardín da casa indiana de Currás
(mapa 5).

Araucaria da casa indiana de Currás
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93
Perímetro normal: 2,65 m
Altura: 18,5 m
Copa: 196 m2
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526474, 4650442

Araucaria da casa indiana de Currás. A carón da estrada PO552 atopamos unha casa indiana cun extraordinario xardín no
que crecen algunhas das árbores ornamentais máis interesantes do concello, colección á que pertence esta araucaria. Trátase
dunha árbore esvelta que responde á descrición típica da especie: fuste libre de ramaxe, até uns 16 m, onde se abre a copa, sen
dúbida un dos seus aspectos máis rechamantes pola súa singularidade. No tronco non se aprecian cicatrices de poda por tratarse
dunha especie con autopoda. A vitalidade e estado sanitario do
exemplar son óptimos.
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3. Cedro do Himalaia (Cedrus deodara G. Don.)
A pesar de ser o cedro de máis recente introdución en Europa, na actualidade é o que se cultiva máis extensamente. Igual que acontece cos restantes cedros,
é difícil atopar un exemplar coas características exclusivas da especie, xa que
hibridan con facilidade.
Tamén chamado cedro chorón, é árbore de grande tamaño, que pode alcanzar até 70 m de altura, con porte piramidal. A casca é gris escura. As ramificacións
son colgantes, o que lle confire o característico aspecto chorón, con acículas longas, de 50 mm ou máis de lonxitude, de cor verde prateada, estreitas. Forma piñas
erectas e ovoides, de 7-12 cm de lonxitude, coa punta redondeada.
Aínda que en España só se usa como árbore ornamental, o interior da madeira é aromático e utilízase para facer incenso ou pódese destilar para facer
aceites esenciais. Tamén ten propiedades antifúnxicas, polo que se emprega no
control dos fungos das especias durante o almacenamento. A casca e o talo son
adstrinxentes.
Nativo do oeste da cordilleira do Himalaia, é árbore de alta montaña que
aparece nun amplo rango de hábitats. En Tomiño é pouco frecuente, case sempre en xardíns de certas dimensións; porén, un dos dous exemplares catalogados
(mapa 5) crecía nun pequeno espazo verde nunha urbanización. En Tui, xunto á
estación do tren, existe un exemplar de dimensións maiores, posto que acada un
perímetro normal de 3,55 m e uns 27 m de altura (ANABAM, 2013).
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Cedro do Himalaia da casa indiana de Currás. Trátase dun
exemplar con dous fustes diferenciados, xa que se ramifica moi
cerca da base. O estado sanitario e a vitalidade do exemplar son
bos, se ben, por atoparse inmerso nun pequeno arboredo, non
pode desenvolver correctamente a súa copa, bastante irregular
pola competencia coas demais especies que o rodean.
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Perímetro normal: Dous fustes
de 1,96 m e 1,86 m
Altura: 20,1 m
Copa: 62 m2
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526486, 4650524

Cedro do Himalaia de Hospital. Medraba illado na entrada
dunha propiedade con vivenda e anteriormente acompañábano
outros dous exemplares, pero na actualidade xa non se conserva
ningún dos tres. A estabilidade biomecánica estaba moi comprometida, xa que por concentrar o volume de copa no terzo
superior, podía provocar unha panca moi perigosa para o exemplar e para as vivendas próximas.
O cedro catalogado presentaba un estado de saúde bastante bo en aparencia, co fuste libre de ramas en máis de dous terzos da altura do mesmo, quizais pola competencia cos cedros
antes cortados ou por actuacións de poda levadas a cabo tras
a caída deses exemplares. Os cortes desas podas eran moi deficientes, con innumerables tocos que probablemente causarían
problemas de cicatrización e podremias.

95
Perímetro normal: aprox. 3,50 m
Altura: 21,1 m
Copa: 130 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 522293, 4650456
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4. Cedro do Líbano (Cedrus libani A. Richard.)
Árbore de relevancia histórica, pois xa aparece citado poeticamente en moitos capítulos da Biblia; de feito trátase da primeira árbore que se menciona na
literatura, nun poema sumerio de máis de 4.500 anos de antigüidade.
Posúe enorme tamaño —pode superar os 40 m de altura—, coa casca de cor
parda agrisada, fendida. Ramificacións primarias con frecuencia horizontais.
Acículas de 15-30 mm de lonxitude, ríxidas e punzantes, de cor verde escura,
de cando en cando azuladas. Conos erectos con forma de tonel, de 7-10 cm de
lonxitude, de vértice achatado ou deprimido, de cor violácea para pasar a cincenta na madurez. Quizais o carácter máis destacado desta especie é a forma
da copa nos exemplares adultos, aparasolada ou achanzada, a diferenza doutros
cedros, nos que remata en punta. Este carácter só se presenta en exemplares que
crecen illados.
A súa madeira considérase como das máis pesadas, densas, fortes, duradeiras e aromáticas; con ela foi construído o templo de Salomón, así como outros
templos e palacios anteriores. Tamén foi a primeira árbore empregada en construción naval.
A súa área nativa atópase no Líbano, Siria e Turquía, onde na actualidade
apenas restan algúns pequenos bosquetes da especie, polo que se encontra en
risco grave de desaparecer en estado natural. Desde comezos do século xix cultívase en xardíns e parques europeos. Rara en Tomiño, apenas destacamos un
exemplar (mapa 5).
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Cedro do Líbano da casa indiana de Currás. O exemplar está
podado até media altura, polo que a parte baixa do fuste aparece
espida. Como é característico nesta especie, as ramas principais
son horizontais, case paralelas ao chan. O estado sanitario e vitalidade son bastante bos.

96
Perímetro normal: 2,68 m
Altura: 18,4 m
Copa: 115 m2
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526451, 4650459
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5. Abeto de nadal (Picea abies (L.) Karsten)
Un exemplar desta especie, coñecido como Old Tjikko, está considerado
como a árbore clonal máis antiga do mundo con 9.550 anos. Localízase no Parque
Nacional de Fulufjället, en Suecia.
Este abeto, tamén chamado abeto vermello ou pícea, pode acadar até 45 metros de altura, coa casca lisa con bochas de resina. As acículas chegan a 7 cm de
lonxitude, dispostas en cepillo, co ápice en punta ou redondeado, un pouco escotado pero non punzante. O conxunto da follaxe presenta unha tonalidade prateada. Ten cono cilíndrico de 8-10 cm de lonxitude, a miúdo de cor verde purpúrea
antes da madurez, con brácteas que non sobresaen entre as escamas.
En España cultívase con frecuencia como ornamental e para a súa venda
como árbore de nadal, xa que se prefire aos piñeiros e a outros abetos; na franxa
cantábrica tamén se pode atopar en antigas parcelas forestais. Produce madeira
de boa calidade, apreciada especialmente para carpintaría de interior.
Vive espontánea en Europa central e setentrional, desde os Alpes até o oeste
de Rusia, onde é moi común. É especie esixente en auga e moi pouco tolerante
aos períodos de seca, aínda que sexan curtos e de pequena intensidade. Aguanta
ben os fríos invernais e soporta mal as elevadas temperaturas do verán. O seu uso
ornamental no Baixo Miño non é común; destaca un exemplar nos xardíns da
casa indiana de Currás (mapa 5).
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97
Perímetro normal: 1,85 m
Altura: 19,5 m
Copa: 100 m2
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526482, 4650544

Abeto de nadal da casa indiana de Currás. Marabilloso exemplar que, como caso excepcional, non foi podado e conserva a
ramaxe desde a base do fuste, polo que se pode apreciar a súa
beleza medrando case illado e sen competencia. O feito de non
sufrir actuacións de poda permite observar o porte natural da
especie coas súas características ramificacións terciarias colgantes como adaptación ás nevaradas, xa que a neve escorre
polas ramas e non provoca roturas polo seu peso.
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6. Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Na actualidade é a principal conífera exótica empregada en repoboación forestal en Europa occidental, onde se rexistra comportamento invasor. Coñécese
como abeto de Douglas en honra a David Douglas, que introduciu a árbore en
Europa como cultivo en 1827.
Árbore de fantástico tamaño, pode acadar os 100 m de altura e está considerada entre as especies máis altas do mundo. Ten casca grosa, parecida á cortiza
dos sobreiros, máis ou menos fendida nos exemplares adultos. As ramas dispóñense en pisos, sendo ao principio horizontais e posteriormente case colgantes,
de considerable persistencia: permanecen vivas en densidade bastante elevada e
dificilmente caen unha vez mortas, resultando unha mala poda natural. As piñas
miden de 5 a 10 cm de longo cando están maduras, son colgantes e presentan escamas delgadas, redondeadas, con brácteas en forma de tridente que sobresaen
fóra das escamas, moi características da especie.
En Galicia, xa mencionada polo ilustre forestal galego Rafael Areses en 1926,
úsase como planta ornamental e nalgunhas plantacións forestais.
É orixinaria do oeste de América do Norte, desde o suroeste de Canadá até
a zona central de California. En Tomiño, onde resulta moi pouco frecuente en
plantacións forestais, destaca un exemplar de uso ornamental na vila do Seixo
(mapa 5).
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98
Perímetro normal: 2,41 m
Altura: 23,1 m
Copa: 85 m2
Parroquia: Seixo
Coordenadas UTM: 521135, 4648772

Abeto de Douglas do Seixo. Situado no patio da escola infantil
Galiña Azul, trátase sen dúbida dun magnífico exemplar de abeto de Douglas, cunhas dimensións considerables. O fuste está
libre de ramas no terzo inferior por actuacións de poda, posiblemente pola súa situación nun patio de recreo. A copa é bastante regular e cónica, harmonía que unicamente desaparece pola
presenza dalgunha rama cara á escola.
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7. Carballo turco (Quercus cerris L.)
Introducido no século xvii no bosque de El Pardo, en Madrid, con sementes
traídas de Austria. Na actualidade aparecen poboacións subespontáneas espalladas localmente pola península Ibérica.
Árbore caducifolia coa copa ancha, que acada 20-25 metros de altura. Ten o
tronco coa casca cincenta e grandes fisuras que rematan gretando e formando
placas cadradas e convexas. As follas son oblongas coas marxes dentadas, lixeiramente ásperas e con pelos ríxidos na cara e pubescentes no envés. O froito é unha
landra coa metade ou dous terzos aloxados no interior da cúpula, de escamas
longas, aguzadas e curvadas cara a fóra.
En Galicia ten uso esporádico como árbore ornamental e para plantación
forestal. A madeira é dura, densa e pouco resistente, agás se está debaixo da auga.
A súa área de distribución nativa é centro e sur de Europa e suroeste de Asia.
É pouco esixente en canto ao chan, preferindo terras silíceo-arxilosas, fondas,
frescas, soltas e relativamente secas. Árbore de media luz que pode presentar
un crecemento relativamente rápido. En Tomiño existe unha plantación de carballos turcos levada a cabo nunha valgada da serra do Argallo (mapa 6), onde
aparecen exemplares de tamaño moi considerable no contexto de Galicia.

182

99
Perímetro normal Ex1: 1,44 m;
Ex2: 1,63 e 1,91 m; Ex3: 2,05 m;
Ex4: 2,33 e 2,00 m
Altura Ex1: 24,2 m; Ex2: 24,1 m;
Ex3: 21,6 m; Ex4: 22,0 m
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 518568, 4650335

Carballos turcos do Argallo. Aínda que non se trata de individuos
de avanzada idade nin dimensións espectaculares, o conxunto de
carballos turcos de Argallo é unha das poucas formacións desta
especie en Galicia, o que lle outorga certa singularidade. Ocupan
unha superficie de aproximadamente 1,05 ha ao longo de ambas
as marxes do regueiro dunha valgada. Moitos dos integrantes
da formación presentan bifurcacións a escasos centímetros do
chan, o que lle confire á masa o aspecto natural característico
das árbores sen tratamentos silvícolas como podas ou clareos,
pero si con rozas periódicas. Pola súa situación de cheo no monte, cómpre limitar a zona de ocupación desta especie e controlar
a súa naturalización e espallamento por ladeiras próximas, sen
descartar que no futuro poida ser recomendable erradicar a formación se se comprobase comportamento invasor.
Dentro da formación, destacan catro exemplares que se presentan a pares, próximos á beira do rego que configura a valgada.
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8. Tilleira (Tilia platyphyllos Scop.)
A infusión das flores da tilleira, coñecida como tila, son remedio para catarros e teñen propiedades sedantes; aínda que é preciso manter precaucións, xa
que co tempo poden desenvolver propiedades narcóticas.
Esta tilleira, tamén chamada tilleira de follas grandes, é árbore de folla caduca duns 20 a 25 metros de altura, con porte ovoide ou cónico. O tronco é recto
con ramas que medran verticais, e a casca agrisada e lisa, con gretas lonxitudinais. Ten follas alternas e de base asimétrica con bordos dentados, de cor verde
escura pola cara e pálidas e vilosas polo envés; no outono tornan a cores amarelas
que lles dan aos exemplares alto valor paisaxístico. Posúe inflorescencias pendurantes de flores amarelas e aromáticas. O froito, coñecido como carcérulo, fica na
árbore durante todo o inverno.
Aínda que en Galicia se emprega como especie ornamental, en zonas do norte de España foi usada na fabricación de xoguetes e pezas de pequeno tamaño,
por ter madeira lixeira e branda, fácil de traballar. Por este motivo apenas se empregou na construción e a súa leña e carbón son tamén de baixa calidade.
Especie presente na maior parte de Europa e suroeste de Asia, en bosques
mixtos de barrancos, onde pode chegar a ser dominante. Na península Ibérica
crece nos sistemas montañosos pirenaico, cantábrico e ibérico. En Galicia desa
pareceron as poboacións silvestres na Idade Media. O seu cultivo ornamental
tamén foi máis frecuente en tempos pasados, nomeadamente en avenidas e parques urbanos. En Tomiño é moi rara, destaca un exemplar de porte medio xunto
a unha tilleira prateada, en Amorín (mapa 6).
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Tilleira da igrexa de Amorín. O exemplar atópase rodeado de
asfalto case até a base do tronco, cunha pequena escava perimetral, insuficiente polo volume de raíces que se agocha baixo
o asfalto. O pé medra dereito e sen ramificar até unha altura
aproximada de dous metros, onde se forma a verdadeira enforcadura. A copa é alongada e moi ben estruturada e equilibrada,
seguramente por medrar sen máis competencia que a da outra
tilleira que a acompaña na praza. O seu estado sanitario é moi
bo. Sería moi conveniente aumentar a dimensión da escava para
favorecer o futuro desenvolvemento do exemplar.
100
Perímetro normal: 2,05 m
Altura: 20,7 m
Copa: 86 m2
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526167, 4649805
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9. Tilleira prateada (Tilia tomentosa Moench.)
Como outras tilleiras, posúe flores medicinais e fragrantes, que atraen as
abellas e outros insectos; pero o seu néctar contén manosa, un azucre que os
insectos metabolizan mal, polo que caen narcotizados ao chan, onde poden ser
depredados.
Tratase dunha árbore caducifolia que pode acadar 30 metros de altura, con
porte piramidal e casca lisa e abrancazada. As ramas son erectas e posúen pelos,
con follas redondeadas de marxe aserrada e base acorazonada, que chegan medir
10 cm de diámetro. Distínguense das demais tilleiras por ter a punta menos pronunciada e pola presenza de tomento ou pilosidade cincenta no envés. As flores
son brancas e aromáticas, dispostas en grupos de 5 a 10 por inflorescencia.
Ten uso ornamental, que foi moderado até que a partir da década dos setenta os viveiros holandeses exportaron un cultivar especialmente resistente ás
condicións urbanas, polo que comezou a ser moi usado nas cidades.
A súa área de distribución nativa é o leste e sueste de Europa até Anatolia.
Tampouco resulta frecuente en Tomiño, onde ademais do exemplar de Amorín,
catalogamos máis recentemente unha árbore de maior porte na Quinta do Ramo
(mapa 6).
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Tilleira prateada de Amorín
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Tilleira prateada da Quinta do Ramo. O exemplar do Ramo
medra xunto a un muro pétreo que pouco a pouco o obriga a
orientar o fuste no sentido oposto, crecendo inclinado cara ao
interior da quinta. Trátase dun exemplar de excelentes dimensións, que forma a enforcadura a aproximadamente 3 metros de
altura, composta por infinidade de ramas que medran verticais
buscando a luz. Esta árbore semella forte e vigorosa, sen máis
problema que a proximidade do muro, que limita o desenvolvemento do sistema radicular nesa dirección.
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241
Perímetro normal: 2,68 m
(diámetro aprox. 0,85 m)
Altura: aprox. 21 m
Copa: 125 m2
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521681, 4647407

101
Perímetro normal: 1,74 m
Altura: 16,9 m
Copa: 82 m2
Parroquia: Amorín
Coordenadas UTM: 526166, 4649795

Tilleira prateada da igrexa de Amorín. Crece a carón doutra
tilleira catalogada (ID 100), coa que comparte varios caracteres
morfolóxicos. O fuste ramifícase a unha altura aproximada de
2,5 m, onde nacen tres pólas que forman a copa, de elevada dimensión e forma globosa. O estado sanitario e o vigor do exemplar son bos. Como acontece coa outra tilleira, a súa escava é
insuficiente e sería conveniente aumentar as súas dimensións.
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10. Plátano de sombra (Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.)
Tamén coñecida como plátano de paseo, é unha das árbores máis empregadas a nivel mundial en aliñacións de rúas, camiños, parques e paseos, debido á
densa e fresca sombra que achega no verán, ao que hai que sumar o seu rápido
crecemento, robustez e adaptabilidade.
Árbore corpulenta, que chega alcanzar os 35 m de altura, con tronco dereito e ramas abertas que forman unha copa ampla, ovalada ao principio e que se
redondea coa idade. A casca é agrisada ou verdosa, parda nos exemplares maduros, despréndese en placas deixando ver manchas amareladas ou abrancazadas
irregulares da casca interna. As follas son palmadas, cos lóbulos largamente ovado-triangulares e a marxe enteira ou sinuosa. As flores reúnense en inflorescencias globosas sobre longos pedúnculos colgantes solitarios, xeralmente con dúas
cabezolas cada un.
Ademais do uso ornamental, a madeira —de cor clara, lixeira e resistente—
empregouse en recubrimentos, carpintaría, travesas de ferrocarril e fabricación
de xoguetes. A súa leña é tamén apreciada. Por tratarse dunha árbore moi empregada en avenidas, aliñacións e outros espazos públicos, está sometida a pe-
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riódicos episodios de poda en ramas de grandes dimensións. A dificultade por
parte das árbores para cicatrizar este tipo de podas provoca feridas sen curar que
carrexan debilitamentos que facilitan a chegada de elementos patóxenos como
o tigre do plátano (Corythuca ciliata), insecto chupador que extrae o zume dos
exemplares, provocando a caída prematura das follas e un debilitamento xeral.
Aínda que existen tratamentos químicos contra o insecto, o mellor é o profiláctico, isto é, realizar podas no momento axeitado e non efectuar cortes demasiado
grandes e de difícil cicatrización.
Algunhas autorías consideran este plátano como un híbrido entre P. orientalis L. (orixinario do Mediterráneo oriental) e P. occidentalis L. (orixinario do leste de América do Norte), xurdido por vías non coñecidas en xardíns europeos.
Segundo outros especialistas, trataríase dunha simple variedade do P. orientalis,
semellante ás que medran en certas partes de Turquía. En Galicia é cultivado
abondo en parques, prazas, rúas e mesmo ribeiras, en terras profundas e frescas
onde tamén é posible contemplalo naturalizado, aínda que non se espalla. En
Tomiño aparece en lugares semellantes, prazas e torreiros nos que catalogamos
dous exemplares máis unha formación de cinco árbores (mapa 6).

Plátano de sombra da praza de Vilachán
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Plátano de sombra do Torreiro de Piñeiro
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102
Perímetro normal: 4,05 m
Altura: 29,7 m
Parroquia: Piñeiro
Coordenadas UTM: 524878, 4651589

Plátano de sombra do Torreiro de Piñeiro. Integrado nun con
xunto de plátanos de sombra e carballos de boas dimensións (ver
ID 13), onde a maior parte das árbores presentan grandes feridas
por actuacións de poda mal realizadas. Destacan outros dous
exemplares que contan con perímetros de 3,08 e 2,84 m. Todos
presentan fustes rectos e sen ramificacións até bastante altura,
con grandes contrafortes na base, característicos das árbores de
grande envergadura. As ramas medran con bastante verticalidade, froito da competencia coas demais árbores do espazo, o que
conforma copas alongadas e altas, na procura da luz. A pesar
de atoparmos insectos chupadores nas follas, podemos afirmar
que o estado sanitario dos exemplares é bo, se ben habería que
realizar unha poda de saneamento para eliminar ramiñas secas
no interior das copas.
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Plátanos de sombra do Torreiro de Currás. Conxunto de 5
plátanos acompañados por unha catalpa, un chopo e un freixo.
Todas as árbores están situadas na zona periférica da praza. Até
2016, tres plátanos estaban rodeados de asfalto, que chegaba á
base do fuste, mentres os restantes estaban situados nunha platabanda de forma rectangular, nunha situación elevada sobre o
arboredo. Nese ano reorganizouse o torreiro e os plátanos foron
podados e elimináronse algunhas ramas con risco de rotura,
polo que a súa altura e copa se reduciu.
Contan con fustes de grandes dimensións sobre os que se
forma a enforcadura, entre 4 e 6 metros por riba do chan. A maior
parte dos exemplares posúen fortes asimetrías nas copas, froito
das sucesivas actuacións de poda, e amosaban signos de baixa
vitalidade, expresados con ramaxe seca no interior das copas,
brotes moi débiles e escaso crecemento. É de esperar que as actuacións realizadas na praza durante 2016 contribúan á recuperación da vitalidade destes exemplares.

194

103
Perímetro normal Ex1: 3,60 m;
Ex2: 3,30 m; Ex3: 3,20 m;
Ex 4: 2,42 m; Ex5: 2,20 m
Altura Ex1: 23,6 m; Ex2: 27,2 m;
Ex3: 24,6 m; Ex4: 21, m; Ex5: 19,9 m
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526698, 4650907

104
Perímetro normal: 3,38 m
Altura: 17,6 m
Copa: 320 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 519559, 4648421

Plátano de sombra da praza de Vilachán. Presenta un fuste
que se ramifica a escasa altura, formando moi pronto a enforcadura que dá lugar á copa, moi ampla e ben conformada. Non
presenta ningún problema sanitario e o seu desenvolvemento
é bastante bo. A ausencia de podas significativas e de árbores
próximas facilita que o seu crecemento sexa case natural, algo
bastante difícil de observar nesta especie.
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11. Oliveira (Olea europaea L.)
Cóntase —sen que coñezamos documentación histórica ao respecto— que
as oliveiras foron noutrora máis comúns en Galicia, até que, pasada a Idade Media e debido a presións fiscais ou colonialistas, foron desaparecendo, ficando
apenas en contadas casas e igrexas.
Arbusto ou pequena arboriña de até 15 metros de altura, coa casca pardo-agrisada e ramas flexibles e con frecuencia espiñentas no seu extremo. As
follas son pequenas, duras, simples e opostas, de cor verde escura pola cara e
abrancazadas no envés; chegan medir 8 cm de lonxitude. Amosa flores aromáticas, moi pequenas e dispostas en acios nas axilas das follas. O froito é de cor
verde, pasando a violeta e negro cando madura: son as coñecidas olivas.
A madeira de oliveira é dura e moi pesada, empregándose en tornaría, bastóns e para diversos utensilios. Agora ben, o uso principal da árbore é como froiteira, noutras rexións principalmente para produción de aceite de oliva. Tamén
ten certo simbolismo e aparece cerca de igrexas, polo seu uso nalgúns ritos e
procesións.
Árbore orixinaria, probablemente, da cunca do Mediterráneo oriental e Asia
Menor, estendéndose por todos os países mediterráneos. En Galicia, onde o seu
cultivo chegou da man dos romanos, só se citou a variante silvestre na comarca
de Valdeorras. Alén da recente moda de plantar —mediante maquinaria pesada— oliveiras vellas, traídas do sur e leste de España, en Tomiño consérvanse
algunhas oliveiras tradicionais, espalladas por igrexas e vivendas, se ben moito
menos frecuentes que da parte portuguesa do Miño. Nos últimos anos tamén se
comezou a cultivar en campos agrícolas como árbore froiteira. No presente catálogo incluímos catro exemplares notables (mapa 6), aínda que cómpre destacar
que non se puido acceder a senllas árbores aparentemente grandes, detectadas
xunto a vivendas nas parroquias de Estás e Currás. No resto do Baixo Miño, destacan as oliveiras da igrexa de Santa Mariña (O Rosal), unha delas con perímetro
normal de 3,20 m (ANABAM, 2013).

196

Oliveira da Bouzada
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105
Perímetro normal: 2,18 m
Altura: 12,5 m
Copa: 120 m2
Parroquia: Piñeiro
Coordenadas UTM: 524263, 4652175

Oliveira da Bouzada. O exemplar atópase situado detrás da casa,
nunha posición bastante solleira pero algo escondida da visión
desde a estrada. Arredor dun tronco principal medran innumerables rebrotes que dan ao conxunto un fermoso aspecto arbustivo. A copa está moi ben conformada e non presenta ningún
problema en aparencia. Sería recomendable eliminar os rebrotes que saen á altura do chan e que absorben parte da vitalidade
do exemplar.
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106
Perímetro normal: 2,16 m
Altura: 13,3 m
Copa: 135 m2
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521815, 4647728

Oliveira da igrexa de Forcadela. Medra solitaria na entrada do
adro da igrexa de Forcadela, polo que a súa localización é sinxela. O fuste é dereito e sen ramificar até dous metros de altura,
onde se conforma a enforcadura, composta por catro ramas de
grandes dimensións. A copa é redondeada e moi ben configurada, pois non ten competencia pola luz con ningunha outra árbore. Non mostra ningún problema fitosanitario, aínda que na
parte da copa máis achegada á igrexa presenta algunhas poliñas
secas, polo que sería recomendable facer unha pequena poda
para eliminación desa ramaxe.
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Oliveira da igrexa de Vilameán. Na entrada da igrexa de Vilameán atópase esta oliveira senlleira: aínda que non se trata
dunha árbore con dimensións destacadas, a súa situación fai
que a veciñanza da parroquia a coñeza e aprecie. O tronco está
demoucado a dous metros do chan, o que xunto a podas máis
recentes provoca a proliferación de ramas de menor entidade a
esa altura, que conforman a copa, redondeada e de moi pequena
dimensión. O seu estado sanitario é bastante bo, non presenta
problemas en aparencia.
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107
Perímetro normal: 1,74 m
Altura: 7 m
Copa: 25 m2
Parroquia: Vilameán
Coordenadas UTM: 521470, 4652594

108
Perímetro normal: dous fustes, de
1,44 m e 1,31 m
Altura: 13,8 m
Copa: 140 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 521064, 4649232

Oliveira do Val. O exemplar brota dun grande toro que presenta
cicatrices pola corta de ramas grosas. O tronco bifúrcase a escasos centímetros do chan en dúas grandes pólas que conforman a
copa, redondeada e de boa dimensión. Ambos fustes presentan
feridas e danos provocados polas cabras ao depenicalas; recentemente tiña unha malla protexendo o tronco para evitar novos
danos.

ÁRBORES EXÓTICAS

201

12. Laranxeira amarga (Citrus x aurantium L.)
O nome do xénero procede do latín, nome clásico do cidro (Citrus medica); o
epíteto específico tamén provén do latín, en relación á cor dourada dos froitos.
O nome común alude ao amargor destas laranxas.
É arboriña pequena, de copa redondeada e ramiñas sen pelos, verdes e frecuentemente con espiñas de 2,5-5 cm de longo, polo menos nos brotes novos. As
follas son elípticas ou lanceoladas de cor verde intensa, de 7-10 cm de lonxitude e
4-8 cm de largo, coa punta aguda. Ten flores brancas, solitarias e recendentes, co
froito carnoso e redondeado, de 7-10 cm de diámetro, con monda grosa e rugosa,
de cor alaranxada, cuberta por completo de vesículas glandulares que conteñen
un líquido aromático.
As follas úsanse tradicionalmente en artrites e bronquite. Pola súa resistencia foi utilizada como patrón para enxertar outros cítricos, como limón, laranxeira doce ou pomelo. A pel da laranxa amarga está considerada laxante e estimulante do fluxo sanguíneo, tendo tamén lixeiros efectos como tónico estomacal.
Nativa do sueste asiático, aínda que non se coñece en estado silvestre. O seu
cultivo foi difundido polos árabes en todo o litoral mediterráneo desde o século x.
A súa orixe é híbrida entre Citrus maxima (cimboba) e C. reticulata (tanxerineiro).

Laranxeira amarga de Figueiró
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Perímetro normal: 1,71 m
Altura: 7,8 m
Copa: 62 m2
Parroquia: Figueiró
Coordenadas UTM: 518805, 4645679

Laranxeira amarga de Figueiró. Medra nun recinto destinado
a parque infantil, acompañado por un loureiro e dous xapoeiros
ou camelias, tamén catalogados (ID 69 e 115, mapa 6). A base do
tronco amosa parte do sistema radical, froito da erosión producida polas pisaduras humanas no parque. A metro e medio de
altura aproximadamente enxértanse as ramas, formando a enforcadura. A copa era globosa e redondeada, grande en relación
a outras dimensións da árbore, a pesar de medrar parcialmente
baixo o loureiro, de maior altura; porén, recentemente foran podadas varias pólas inferiores.
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13. Pomelo (Citrus x paradisi Macfad.)
O seu nome científico viría denominando a árbore como limón do paraíso,
polo froito chamado pomelo, como a árbore.
A orixe é hibrida, a partir do cruzamento da cimboba ou pummelo (Citrus
maxima) e a laranxeira doce (C. sinensis) e tivo lugar cara ao ano 1700 en Barbados, nas Indias Occidentais. Crese que as sementes do pummelo chegaron a Barbados grazas ao capitán inglés Philip Shaddock, en 1649. Con todo, non se tiveron
novas do pomelo até 1823. Coñecido na rexión caribeña como «froito prohibido»,
en 1830 recibiu o nome botánico Citrus x paradisi.
Arboriña de moi pouca altura e copa frondosa e redondeada, coas ramiñas
ao principio angulosas e follas ovaladas, perennes, de 8-12 cm de lonxitude, de
ápice agudo ou redondeado. Flores solitarias ou en grupos, de 4-5 cm de diámetro. Froitos en acios, de 10-15 cm de diámetro, coa pel delgada de cor amarela.
O pomelo consómese sobre todo fresco. Cobrou popularidade a partir de fins
do século xix, cando os produtores de América Central e Florida comezaron a
exportar a súa produción aos Estados Unidos. É moi apreciado polo seu baixo
valor calórico e elevado contido de vitamina C.
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Perímetro normal: catro fustes, de
0,69, 0,70, 0,70 e 0,64 m
Altura: 5,5 m
Copa: 41 m2
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 519127, 4648105

Pomelo de Sanomedio. O exemplar catalogado atópase nunha
finca particular cun bonito xardín de recente creación (mapa 6),
pero no que hai varias árbores de avanzada idade. Unha delas
é o pomelo, ramificado case desde a base, formado por catro
troncos que sosteñen a copa, bastante redondeada e de boas dimensións. O estado sanitario do exemplar é moi bo, pero a competencia pola luz coas demais especies arbóreas está a provocar
a aparición de fungos de fumaxina. Sería preciso unha poda de
saneamento e aireación, así como reducir a competencia coas
outras árbores do espazo.
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14. Maceira (Malus domestica (Borkh.) Borkh.)
Trátase dunha árbore froiteira cultivada desde tempos remotos. Hai quen
identifica a maceira como árbore do paraíso, da que Adán e Eva comeron desobedecendo mandatos divinos, o que lles custou a mítica expulsión.
É árbore de porte baixo, de até 10 m de altura, coas ramas estendidas e a
copa redondeada e pouco densa, de follas caducas. O tronco presenta casca gris
escura que se pode fender nos exemplares de maior idade. A súa ramificación
é irregular e as xemas dispóñense alternas a ambos os lados dos ramiños, que
rematan nunha xema de maior tamaño. As follas xúntanse en grupiños irregulares, de até unha ducia; son elípticas, de bordo finamente serrado, co envés de
tonalidade clara pola presenza dunha fina pilosidade que as recobre. A flor está
formada por 5 pétalos brancos a rosados, sobre un pedúnculo longo. O froito é
ben coñecido, a mazá, da que existen en Galicia numerosas castes.

O maior interese desta especie radica precisamente no seu froito, arredor
do cal existe unha grande industria. A mazá pódese consumir fresca ou transformada en zume, sidra, compota, marmelada ou outros doces comúns na nosa
gastronomía.
A orixe desta especie é incerta, como noutras plantas cultivadas de antigo,
pero cada vez é máis aceptado que procede das rexións temperadas de Europa e
do oeste de Asia (Cáucaso e Turquestán). Na actualidade asúmese que na formación desta maceira interviñeron cando menos tres especies silvestres. En Tomiño
é cultivada en practicamente todos os núcleos rurais, tanto xunto a casas tradicionais como a novas vivendas. Catalogamos unha única árbore (mapa 6), se ben
é moi probable que existan outros exemplares destacados, como recentemente
comprobamos en Pedrafita, onde localizamos outro pé do mesmo diámetro normal (160 cm).
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Perímetro normal: 1,60 m
Altura: Aprox. 7,0 m
Parroquia: Tomiño
Coordenadas UTM: 519860, 4649832

Maceira de Vilar. Árbore situada na entrada dun alpendre cerca
da estrada que cruza a aldea, co tronco ramificado a case dous
metros de altura, onde saen as ramas principais que conforman
a enforcadura. Presenta feridas de poda mal cicatrizadas que
sería conveniente revisar para prolongar a súa vida. A copa é voluminosa e redondeada, con gran cantidade de ramiñas secas
no seu interior, pola ausencia de luz. O seu estado sanitario é
deficiente, xa que as feridas derivadas das podas mal efectuadas facilitaron a entrada dos fungos coñecidos como «momificado de froitos» (Monilia spp.), facilmente observables nas podremias nas mazás. Para evitar os danos ocasionados por estes
fungos, sería preciso podar e destruír tanto ramas como froitos
afectados.
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15. Buxo (Buxus sempervirens L.)
Arbusto moi coñecido en Galicia pola transformación da súa madeira, da
que se fan as gaitas, aínda que na actualidade cada vez son máis empregadas
madeiras de orixe tropical, pola escaseza de materia prima e pola lentitude coa
que medra a especie.
O buxo é un arbusto ou pequena arboriña que acostuma acadar até 5 metros
de altura. A maior parte das veces ramifica desde a base, bo trazo para empregar en sebes. A casca é de cor clara, con moitas gretas pouco fondas. As ramas
son erguidas, sendo as terminais brandas e flexibles, de característica sección
cuadrangular. As follas son perennes e opostas, de pequeno tamaño e escotadas
na punta, de cor verde brillante pola cara e algo máis claras polo envés. Trátase
dunha planta monoica, e dicir, ten flores masculinas e femininas separadas no
mesmo pé.
O buxo ten unha madeira moi dura e pesada (non aboia na auga), polo que é
empregada en artesanía tradicional, torneados e xilogravados.
Distribúese por toda a cunca do Mediterráneo até o interior de Europa e suroeste de Asia. Na península Ibérica é nativo na metade leste, moi característico
dos sotobosques dos Pireneos, se ben está naturalizado desde antigo en Galicia.
En Tomiño aparece nalgúns xardíns, destacando exemplares vellos de tamaño
inusitado, como o catalogado (mapa 6), así como outro pé ao que non tivemos
acceso, tamén en Goián.

Buxo de Fontenla
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Perímetro normal: Cinco fustes principais, de 0,44, 0,68, 0,68, 0,66 e 0,70 m
Altura: 7,1 m
Copa: 35 m2
Parroquia: Goián.
Coordenadas UTM: 519595, 4643197

Buxo de Fontela. Atópase xunto a unha casa á que deu nome,
«O Buxo». Ten dimensións moi destacadas e idade avanzada, xa
que a casa data de 1884. Desde o camiño apréciase boa parte da
súa copa, ficando os troncos ocultos detrás do muro pétreo
da quinta. O seu estado sanitario é bo, pero unha poda para
rexuvenecer a copa e eliminar ramaxe morta sería bastante recomendable. Adornando a copa deste excepcional buxo, cortada hai poucos anos pola súa proximidade ao tendido eléctrico,
atopamos as flores dunha Bignonia, rubideira sudamericana de
espectacular floración laranxa.
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16. Xapoeiro (Camellia japonica L.)
Carl von Linné puxo nome ao xénero Camellia na honra de Georg Joseph
Kamel (1661-1706), farmacéutico xesuíta que colectou plantas nas illas Marianas
e Filipinas, onde abriu a primeira farmacia na historia do país.
O xapoeiro ou camelia é arbusto ou pequena arboriña de crecemento lento,
de 5 a 10 m de altura, aínda que en Galicia hai exemplares de maior tamaño. É
perennifolio e moi ramificado, con ramas cincentas e ramiños pardo-amarelados.
A forma da planta é moi variable, desde compacta e recta, até aberta e esparexida. As follas son pecioladas, ovais, coa cara verde escura e o reverso máis pálido,
grosas e co bordo dentado. As flores aparecen terminais, moi rechamantes, solitarias ou en parellas, de tamaño variable entre 3 e 10 cm de diámetro. As plantas
silvestres teñen 5-7 pétalos soldados na base e escotados no ápice.
Emprégase case de forma exclusiva como planta ornamental, pero desde hai
uns anos estase a estudar o aceite obtido das súas sementes, polas súas propiedades dermatolóxicas.
Orixinario de Asia, probablemente de Xapón e Corea, foi introducido en Europa no século xviii. Crese que chegou a Portugal antes que a Inglaterra e desde
alí difundiuse o seu cultivo a Galicia, onde a súa presenza se remonta a principios
do século xix. O Baixo Miño é bo lugar para xapoeiros e Tomiño non é excepción,
posto que se conservan exemplares vellos en óptimo estado, como os catro pés
catalogados, correspondentes a tres rexistros diferentes (mapa 6). Non se desbota que poidan existir outros individuos non detectados ou non accesibles, especialmente en xardíns particulares, como é o caso do pazo de Sobrada, onde
medra un rododendro arbóreo tamén catalogado (ID 119).

Xapoeiro de Goián
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Perímetro normal: 2,12 m
Altura: 7,6 m
Copa: 45 m2
Parroquia: Goián.
Coordenadas UTM: 519018, 4643695

Xapoeiro de Goián. Sen dúbida a mellor representación coñecida de camelia en Tomiño. O tronco ramifica a escasa distancia do chan en dous brazos que rapidamente se volven dividir,
polo que se pode dicir que forman unha verdadeira enforcadura
a un metro do chan. A copa é grande e moi equilibrada, tanto
por medrar illada —sen competencia pola luz— como debido ás
actuacións de poda ás que é sometido o exemplar. Na súa base
atopamos unha fermosa xardineira de pedra na que medran distintas especies ornamentais de pequeno tamaño, como azaleas
(Rhododendron spp.) e distintas plantas suculentas (Echeveria
elegans, Gasteria verrucosa etc...).
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Xapoeiro da casa do Vinclo. Exemplar de pouca altura, seguramente a causa de repetidas podas sobre a súa copa. O tronco
é curto, sobre o que nace a copa globosa e regular, sen ningún
problema aparente. Atópase parcialmente baixo cobertura de
dous castiñeiros de grandes dimensións, polo que, o seu desenvolvemento futuro pode verse comprometido se non se adoptan
medidas correctoras.
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Perímetro normal: 1,50 m
Altura: 5,4 m
Copa: 62 m2
Parroquia: Tebra (Sta. María)
Coordenadas UTM: 5224268,
4654313

115
Perímetro normal
Ex1: seis fustes de 0,71, 0,67, 0,68,
0,64, 0,49 e 0,66 m
Ex2: tres fustes de 0,91, 0,48 e 0,64 m
Altura Ex1: 7,5 m; Ex2: 5,6 m
Copa: Ex1: 62 m2; Ex2: 37 m2
Parroquia: Figueiró
Coordenadas UTM: 518818, 4645683

Xapoeiros de Figueiró. Trátase de dous exemplares que medran xunto a un parque infantil e comparten características mor
folóxicas: troncos curtos que rapidamente se ramifican e forman
a enforcadura, así como copas globosas ben conformadas pola
escasa competencia que ofrecen as árbores próximas —loureiro
e laranxeira—, tamén catalogadas (ID 69 e 109). Quizais o único
problema dos exemplares sexa a presenza nas copas de numerosas poliñas secas que, a falta de estudo minucioso, pódese deber
á compactación do solo provocada polas pisaduras das persoas
que frecuentan o parque.
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17. Catalpa (Catalpa bignonioides Walter.)
O nome catalpa deriva da denominación que os nativos das zonas de Xeorxia e Carolina (EE. UU.) lle daban a esta planta, á que coñecían como kutuhlpa.
Trátase dunha árbore caducifolia de tamaño medio, que pode acadar os vinte metros de altura, con crecemento rápido e vida curta. A súa copa é redondeada
e aberta, non compacta. A casca é de cor gris clara nas ramiñas novas e máis
escura no tronco e ramas vellas. As follas son moi rechamantes, de forma variable, pero normalmente acorazonadas e de bordo enteiro, de cor verde brillante e
ásperas ao tacto, se ben o aspecto máis destacado sexa o seu tamaño, podendo
exceder os 20 cm de largura. As flores abren despois que as follas e son moi vistosas, de cor branca manchadas de amarelo e violeta; acadan 3 cm de longo e
agrúpanse en acios erectos que reúnen arredor dunha ducia de flores. Os froitos
constitúen outro aspecto destacado desta árbore, alongados e verdes primeiro e
colgantes e marrón anegrazados cando maduran: son as características vaíñas
colgantes que tamén dan nome á especie como árbore das trompetas.
En Galicia emprégase exclusivamente con fins ornamentais, pero en Estados
Unidos a súa madeira é usada para construír cercas e a súa casca e froitos téñense empregado con fins ornamentais. Chegou a Europa a través de Inglaterra, en
1752.
A catalpa é árbore americana que crece nos bosques de ribeira do sueste de
EE. UU. Necesita humidade edáfica e resiste mal as xeadas. En Tomiño aparece
en xardíns creados en propiedades durante as últimas décadas, se ben só catalogamos conxuntamente dous exemplares máis vellos e plantados nun espazo
público (mapa 6).
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Perímetro normal Ex1: 3,29 m;
Ex2: 3,20 m
Altura Ex1: 12,9 m; Ex2: 12,1 m
Copa Ex1: 180 m2; Ex2: 145 m2
Parroquia: Tebra (Sta. María)
Coordenadas UTM: 521822, 4654518

Catalpas da praza de Tebra. Trátase de dous exemplares de
excepcionais dimensións, que se atopan en senllas platabandas
de pedra elevadas medio metro do nivel da praza. De robusto
tronco que ramifica a apenas 2,5 m de altura, están sometidos
a demoucados periódicos que diminúen o encanto e vitalidade
dos exemplares. As podas inadecuadas traen como consecuencia unha ramificación desproporcionada, follas demasiado grandes e falta de floración, xa que as xemas florais agroman na zona
terminal das ramas. Ademais dos aspectos ornamentais, estas
podas tamén poñen en risco o estado sanitario das árbores, pois
provócanse grandes e numerosas feridas.
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18. Magnolio (Magnolia grandiflora L.)
Árbore nomeada por Carl von Linné en lembranza de Pierre Magnol, botánico francés do século xvii, director do Xardín Botánico de Montpellier e considerado un dos máis destacados botánicos da época.
O magnolio común é unha árbore robusta e lonxeva, de até 25 metros de
altura e porte cónico ou piramidal cando medra solitario. A súa copa é moi densa polo tamaño das follas, que se dispoñen alternas e ás veces concentradas en
feixes terminais; son duras, de até 20 cm de longo por 12 cm de ancho, coa cara
de cor verde lustrosa e o reverso veludo e de cores arrubiadas, que dan á folla un
aspecto ferruxinoso. A casca é gris escura e lisa, aínda que nos exemplares vellos
pode gretar e formar escamas. A flor chama moito a atención polo seu tamaño
e brancura, chega medir 20 cm de diámetro; mentres que o froito, semellante a
unha piña pechada, é escamento e grande e chega acadar 15 cm.
Aínda que en Europa o seu uso é exclusivamente ornamental, en Estados
Unidos a súa madeira é moi apreciada na fabricación de mobles, portas e paneis
de decoración.
O magnolio procede do sueste de Estados Unidos, dos bosques de Luisiana
e Florida. Foi introducido en Europa en 1771. En España comezou a cultivarse
en 1787 nos Xardíns de Aranjuez. En Galicia é coñecido desde hai moitos anos,
integrado nos xardíns de máis prestixio, se ben nos últimos anos foise popularizando. Así, en Tomiño crece en numerosos xardíns, aos que pertencen os dous
rexistros existentes neste Catálogo (mapa 6), correspondentes a tres exemplares
distintos. Un deles acada dimensións salientables no contexto galego, se ben, no
Baixo Miño existe un exemplar aínda de maior diámetro xunto á estación do tren
en Tui (perímetro normal de 4,05 m) pero menor altura (16 m; ANABAM, 2013).
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Magnolio da casa do Carlote
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Magnolio da Casa do Carlote. Árbore plantada hai máis de
douscentos anos a escasos metros da vivenda dos seus propietarios, na aldea do Barro, a partir dunhas sementes chegadas
directamente de América. O tronco está actualmente soterrado uns 60 cm desde o seu nivel orixinal; aparece engrosado pola
presenza de grandes contrafortes cilíndricos e non se ramifica
até aproximadamente 5 metros de altura, onde crece a primeira
rama, xa que o exemplar non amosa unha verdadeira enforcadura, senón que a copa —globosa e grande— se forma pola sucesión de pólas que saen do fuste. A árbore non presenta ningún
problema en aparencia. Trátase sen dúbida dun dos magnolios
máis destacados, non só do concello de Tomiño senón de toda
Galicia.

117
Perímetro normal: 3,90 m
Altura: 17,3 m
Copa: 164 m2
Parroquia: Tomiño,
Coordenadas UTM: 521965, 4649986
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Perímetro normal Ex1: 2,23 m;
Ex2: 2,12 m
Altura Ex1: 12,6 m; Ex2: 10,8 m
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526433, 4650499

Magnolios da casa indiana de Currás. Son dous exemplares
que comparten espazo e características, xa que parece que foron plantados na mesma época e reciben os mesmos coidados e
tratamentos. De fuste groso, ramifican a uns dous metros sobre
o chan, desde onde se forma a enforcadura pola inserción das
ramas. En aparencia non presentan problemas, polo que o seu
estado sanitario semella bo. A competencia coas demais árbores
do espazo impide o completo desenvolvemento das copas, que
aínda así presentan dimensións considerables.
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19. Rododendro arbóreo (Rhododendron arboreum Sm.)
O nome rododendro vén do grego rhodon (rosa) e dendron (árbore). O rododendro é a flor nacional do Nepal, tamén a flor que representa os estados de
Washington e Virxinia do Oeste, en Estados Unidos, o estado de Sikkim na India
e a cidade de São Paulo no Brasil.
Trátase dunha arboriña de até 20 metros de altura, co tronco a miúdo moi
ramificado, torto e nodoso, e de casca alaranxada e suave, que se desprende en
finas escamas. As follas son duras, brillantes e de bo tamaño, podendo acadar
15 cm de longo por 3 cm de ancho. Pode portar até 20 flores en cada inflorescencia, ofrecendo unha vista espectacular cando se encontra en plena floración; a
súa cor varía desde un escarlata profundo até vermello con marcas brancas ou
rosas.
En Europa ten uso ornamental, pero na India as súas flores, de sabor amargo, son consumidas como cogombros, e a súa madeira emprégase como combustible e para facer carbón.
Este rododendro é autóctono en Bután, China, India, Nepal e Paquistán, onde
medra en moitos tipos de vexetación, mesmo forma bosques case puros en áreas
restrinxidas. É común no Himalaia occidental, en asociación con varias especies
de carballos (Quercus spp.) e co piñeiro de Roxburgh (Pinus roxburghii). Desenvólvese mellor en solos húmidos e soporta o asombrado, aínda que medra mellor
a pleno sol.
En Galicia é especie de uso frecuente en xardinaría, o mesmo que acontece
en Tomiño, onde encontramos dous exemplares de porte sobresaínte en xardíns
antigos (mapa 6), que mesmo deben atinxir relevancia no contexto galego.
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Rodondendro arbóreo de Sobrada
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Rododendro de Sobrada. Exemplar con dimensións excepcionais, sen dúbida destacado na xeografía galaica. Na base do tronco pódese apreciar parte do sistema radical a causa de procesos
erosivos que arrastraron a terra. O tronco, que se divide en dúas
grandes pólas a un metro do chan, posúe numerosos carpóforos
na base.
O rododendro está situado no xardín dun pazo abandonado, a carón dunha camelia de grandes dimensións; ambos os
dous corren risco de ser cubertos polas rubideiras que os arrodean, como silvas (Rubus ulmifolius) e as campaíñas Ipomoea sp.
Ademais, o rododendro precisa dunha pequena actuación de
poda para eliminar madeira seca na copa.

119
Perímetro normal: dous fustes, de
1,20 e 1,40 m
Altura: 12,5 m
Parroquia: Sobrada
Coordenadas UTM: 526609, 4652325
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120
Perímetro normal: 1,24 m
Altura: 10,4 m
Parroquia: Currás
Coordenadas UTM: 526446, 4650488

Rododendro da casa indiana de Currás. Rododendro con fuste algo inclinado na procura de luz, xa que nace influenciado por
outras árbores. Quizais esta competencia provoca que o tronco
medre en altura e non estea apenas ramificado. Cara á metade
do tronco aprécianse actuacións de poda deficientemente executadas, que habería que corrixir para evitar futuros problemas
fitosanitarios no exemplar, como podremias da madeira e furados. Na base do exemplar obsérvanse moitos chupóns, seguramente como resposta da planta a estas actuacións de poda mal
executadas. Aínda que se trata dun exemplar destacado no presente catálogo, o seu futuro é incerto xa que a súa situación fai
perigar a súa continuidade.

ÁRBORES EXÓTICAS

223

20. Ciprés de Portugal (Cupressus lusitanica Mill.)
É moi habitual chamar a esta árbore ciprés de Portugal polo seu nome científico. Porén, o nome conduce a erros, xa que este ciprés non procede de Portugal
senón de América Central. O feito é que se coñeceu en Europa a partir de exemplares portugueses e por esa razón recibiu tal nome científico.
Trátase dunha árbore de bo tamaño, coa copa case cónica ou piramidal e de
ramaxe menos densa e moito máis clara que o ciprés común. Pode acadar 30 metros de altura. O seu tronco é recto e groso, coa casca de cor gris escura e gretada
lonxitudinalmente, que se desprende en tiras polo tronco e as ramas vellas. As
ramas son abertas, dirixidas cara a fóra e cara arriba; as pequenas son verdes ou
vermellas, e as follas e ramiñas máis novas son verde-amareladas ou verde-azuladas. Cada folla leva no envés unha pequena mancha branca de resina. O mesmo
exemplar produce flores masculinas e femininas, que se diferencian polo tamaño
e posición nas ramiñas. Os froitos no comezo son de cor verde azulada, que se
volve gris máis tarde; cando maduran fanse leñosos e van tornando a cor castaña.
Como a maior parte dos cipreses, emprégase principalmente con finalidade ornamental, aínda que tamén se ten utilizado para aliñacións cortaventos e
con fins forestais. Son frecuentes algunhas variedades ou formas con maior valor
ornamental, como a «Glauca» ou a variedade «Benthami», aínda que certas autorías as consideran subespecies e incluso especies diferentes.
A área de distribución orixinaria desta especie son as montañas de Costa
Rica, Guatemala e do oeste e sur de México. A súa introdución en Europa tivo
lugar en 1644 coa plantación de varios exemplares no Convento das Carmelitas
de Buçaco, cerca de Coímbra. En Tomiño incorporamos ao Catálogo, en 2017, un
enorme exemplar na Quinta do Ramo, alertados pola información publicada na
web de ANABAM (2013).

Ciprés da Quinta do Ramo
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Perímetro normal: 3,94 m
(diámetro aprox. 1,25 m)
Altura: aprox. 20 m
Copa: 95 m2
Parroquia: Forcadela
Coordenadas UTM: 521681, 4647367

Cipreste de Portugal da Quinta do Ramo. Trátase, sen dúbida,
dun exemplar excepcional, dos de maiores dimensións en Galicia. Dotado de grandes contrafortes na base do tronco, medra
dereito e sen ramificar até a copa, xa que os fortes tratamentos
de poda aos que ten sido sometido manteñen o fuste espido até
13 metros de altura, onde 5 grandes ramas conforman a enforcadura. A copa, que se forma a poucos metros por riba, é de dimensións reducidas polas podas citadas. O seu estado sanitario
é bo e en aparencia non presenta problemas.
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Árbores senlleiras desaparecidas
Grazas ao traballo desenvolvido pola Asociación Naturalista Baixo Miño
(ANABAM, 2013), sabemos da existencia recente de árbores de dimensións excepcionais ou simplemente destacadas, que infelizmente morreron nos últimos
anos, en todos os casos derrubadas polo vento. No subcapítulo dedicado aos sobreiros, xa foi citado o caso do denominado «Carballo verde», en realidade un
sobreiro que caeu en 2013 na aldea de Vilar, cun enorme diámetro normal de
6,75 m. O seu tronco xace hoxe en día na rúa Daniel Calzado da vila de Seixo, tras
dunha intervención artística da escultora búlgara Liiliya Pobornikova, veciña de
Tomiño.
Cómpre destacar outras tres árbores, que ademais correspondían a especies
exóticas non representadas actualmente no catálogo:
Carballo americano (Quercus rubra L.). Chamado carballo do norte polo
seu propietario, contaba cun perímetro normal de 4,40 m e unha altura de 21 m.
Crecía no barrio de Paredes (Tomiño) e ramificaba de forma espectacular. Caeu
na conmemoración da Revolução dos Cravos, o 25 de abril de 2013, con case cen
anos de vida (ANABAM, 2013).
Eucalipto herba-boa do sur (Eucalyptus pulchella Desf.). Crecía na colección da Quinta do Ramo (Forcadela), cunha idade estimada superior aos setenta
anos, xunto a un eucalipto de McArthur. O pulchella era máis grande, cuns 31 m
de altura e perímetro normal de 2,93 m (ANABAM, 2013). Ambos os dous foron
derrubados polo vento dun temporal no ano 2014, causando desfeitas nas construcións da quinta; aínda se poden ver os restos da cepa no xardín.
Eucalipto de McArthur (Eucalyptus macarthurii H. Deane e Maiden). Co
mo xa se indicou, pertencía ao arboredo histórico da Quinta do Ramo (Forcadela),
con idade igualmente estimada por riba dos setenta anos. Este exemplar era menor que o E. pulchella, con 23 m de alto e 2,05 m de perímetro normal (ANABAM,
2013). Xunto ao seu veciño, caeu coa forza do vento en 2014.
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Conclusións
Nesta primeira achega do Catálogo de árbores senlleiras do concello de Tomiño preséntanse 125 rexistros correspondentes a 40 especies, repartidas á metade
entre árbores autóctonas e exóticas.
En total, os 125 rexistros corresponden a 108 individuos, outros 7 pares e un
trío de exemplares situados moi próximos, máis 9 formacións que agrupan un heteroxéneo número de árbores.
Para a conservación e posta en valor deste rico patrimonio natural e cultural,
cómpre promover e desenvolver medidas informativas e divulgativas, así como
actuacións de manexo nalgúns exemplares.
Entre todas estas árbores, destacamos sete rexistros que valoramos como
relevantes no contexto de Galicia, coa finalidade de propor a súa inclusión no
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, sempre e cando conten coa conformidade
das persoas propietarias. Son os seguintes:
Sobreiros de S. Roque, Goián ( formación, ID 17)
Freixo da foz do rego dos Eidos, Forcadela (ID 43)
Estripeiro do Espazo Fortaleza, Goián (ID 75)
Xapoeiro de Goián, Goián (ID 113)
Magnolio da Casa do Carlote, Tomiño (ID 117)
Rododendro de Sobrada, Sobrada (ID 119)
Cipreste de Portugal da Quinta do Ramo, Forcadela (ID 121)
O Catálogo de árbores senlleiras de Tomiño créase como documento aberto
a novas incorporacións que se poidan ir realizando en futuras revisións.
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Mapa 2. Localización dos carballos (Quercus robur), sobreiros
(Q. suber) e carballos cerqueiros (Q. pyrenaica) catalogados
como senlleiros no concello de Tomiño.
l1

Carballo do Ramo

l2

Carballo de Vilameán

l3

Carballos da Chanciña

l4

Carballo da ribeira da Torre

l5

Carballo de Moldes

l6

Carballo do Xesteiro

l7

Carballo da Rotea

l8

Carballo da Atalaia

l9

Carballo da casa do Vinclo

l 10

Carballo de Carregal

l 11

Carballo dos Covelos

l 12

Carballo de Pedrafita

l 13

Carballo do torreiro de Piñeiro

l 14

Carballo das Bouzas de Baixo

l 15

Carballos da nacente do Pego

l 16

Carballo da ribeira de Torrón

l 17

Sobreiros de San Roque

l 141

Sobreiro da Quinta do Ramo

l 18

Sobreiro de San Lourenzo

l 19

Sobreiro de Tabordelo

l 20

Sobreiros de Pazos

l 21

Sobreiros da Granxanova

l 22

Sobreiro de Vilar de Matos

l 23

Sobreiros de Quirincosta

l 24

Sobreiro de Pedregal

l 25

Sobreiro de Rexidouro

l 26

Carballo cerqueiro do Norte

l 27

Carballo cerqueiro xunto ao Espazo Fortaleza

l 28

Carballo cerqueiro de Carregal
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Mapa 3. Localización dos castiñeiros (Castanea sativa),
pradairos (Acer pseudoplatanus), ulmeiros (Ulmus minor),
oureiros (Laurus nobilis), moroteiros (Arbutus unedo), acivros
(Ilex aquifolium), estripeiros (Crataegus monogyna), pereiras
bravas (Pyrus cordata) e cereixeiras (Prunus avium) catalogadas
como senlleiras no concello de Tomiño.
l 29

Castiñeiro grande de Castañal

l 30

Castiñeiro da Casa do Vinclo

l 161

Castiñeiro do Ramo

l 31

Castiñeiro da Pedra

l 32

Castiñeiro de Castañal

l 33

Castiñeiro de Torrón

l 62

Pradairo na foz do Furnia

l 63

Pradairo na ribeira de Carregal

l 64

Pradairo na foz do Furnia leste

l 65

Ulmeiros da ribeira de Torrón

l 66

Ulmeiro de Campo Redondo

l 67

Loureiro de Pedra Furada

l 68

Loureiro na ribeira de Carregal

l 69

Loureiro de Figueiró

l 70

Loureiro na ribeira de Torrón

l 71

Moroteiro de Vilameán

l 72

Moroteiro da Silvosa

l 73

Moroteiro de Pazo

l 74

Acivros da Cabana

l 75

Estripeiro do Espazo Fortaleza

76

Pereira brava do regueiro de Fontefría

77

Pereiras bravas das Tomadas Novas

78

Pereira brava da regueira do Santos

l 79

Cereixeira de Pedregal
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Mapa 4. Localización das árbores de ribeira catalogadas como
senlleiras no concello de Tomiño: amieiros (Alnus glutinosa),
abeleiras (Corylus avellana), freixos mediterráneos (Fraxinus
angustifolia), salgueiros (Salix atrocinerea, S. salviifolia,
S. fragilis) e vimbieiro (S. alba subsp. vitellina).
l 34

Amieiro na ribeira de Forcadela

l 35

Amieiro 1 na ribeira de Torrón

l 36

Amieiro da ribeira das Carballas

l 37

Amieiro 1 da foz do Furnia

l 38

Amieiro 2 na ribeira de Torrón

l 39

Amieiro 2 da foz do Furnia

l 40

Abeleira 1 da nacente do Pego

l 41

Abeleira 2 da nacente do Pego

l 42

Abeleira 3 da nacente do Pego

l 43

Freixo da foz do rego dos Eidos

l 44

Freixo 1 na ribeira de Torrón

l 45

Freixo 2 na ribeira de Torrón

l 181

Freixo do Fial

l 46

Freixo do Anguieiro

l 47

Freixo de Barrantes.

l 48

Freixo na ribeira de Figueiró

l 49

Freixo de Solaveiga

l 50

Freixo das Cobradas

51

Salgueiro da ribeira da Torre

52

Salgueiro do ariño de Amorín

53

Salgueiro na ribeira de Figueiró

54

Salgueiro de Solaveiga

55

Salgueiro 2 do ariño de Amorín

56

Salgueiro na ribeira de Pedregal

l 57

Salgueiro irto 1 do ariño de Amorín

l 58

Salgueiros irtos 2 do ariño de Amorín

l 59

Salgueiro irto da praia de Carregal

l 60

Salgueiro cincento na ribeira dos Eidos

l 61

Vimbieiro na ribeira de Pedregal
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Mapa 5. Localización dos piñeiros bravos (Pinus pinaster) e
mansos (P. pinea), máis outras coníferas exóticas catalogadas
como senlleiras no concello de Tomiño.
l 80

Piñeiro bravo de Pazo

l 81

Piñeiro bravo de Rozadas

l 82

Piñeiro bravo da Pedra

l 83

Piñeiros bravos dos Medos

l 84

Piñeiro bravo 1 de Carregal

l 85

Piñeiro bravo de Pedrafita

l 86

Piñeiro bravo 1 de Outeiro

l 87

Piñeiro bravo 2 de Outeiro

l 88

Piñeiro bravo 2 de Carregal

l 89

Piñeiro bravo da Gándara

l 90

Piñeiro bravo de Torrón

l 91

Piñeiro manso de Pedrafita

l 92

Piñeiros mansos do Pazo

l 93

Araucaria da casa indiana de Currás

l 94

Cedro do Himalaia da casa indiana de Currás

l 95

Cedro do Himalaia de Hospital

l 96

Cedro do Líbano da casa indiana de Currás

97

Abeto de nadal da casa indiana de Currás

l 98

Abeto de Douglas do Seixo

121

Cipreste de Portugal da Quinta do Ramo
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Mapa 6. Localización das restantes especies de árbores
exóticas catalogadas no concello de Tomiño.
l 99

Carballos turcos do Argallo

I 100

Tilleira da igrexa de Amorín

I 241

Tilleira prateada da Quinta do Ramo

I 101

Tilleira prateada da igrexa de Amorín

I 102

Plátano de sombra do Torreiro de Piñeiro

I 103

Plátanos de sombra do Torreiro de Currás

I 104

Plátano de sombra da praza de Vilachán

l 105

Oliveira da Bouzada

l 106

Oliveira da igrexa de Forcadela

l 107

Oliveira da igrexa de Vilameán

l 108

Oliveira do Val

l 109

Laranxeira amarga de Figueiró

I 110

Pomelo de Sanomedio

111

Maceira de Vilar

l 112

Buxo de Fontela

I 113

Xapoeiro de Goián

I 114

Xapoeiro da casa do Vinclo

I 115

Xapoeiros de Figueiró

l 116

Catalpas da praza de Tebra

l 117

Magnolio da Casa do Carlote

l 118

Magnolios da casa indiana de Currás

I 119

Rododendro de Sobrada

I 120

Rododendro da casa indiana de Currás
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Apéndice

Táboa resume das árbores
e formacións catalogadas
Páx

ID

Árbore

Especie

Perímetro

h

Parroquia

Nº ex.

26

1

Carballo

Quercus robur

430

23,2

Forcadela

1

26

2

Carballo

Quercus robur

380

17,3

Vilameán

1

28

3

Carballos

Quercus robur

358

14,9

Sta. Mª Tebra

3

32

4

Carballo

Quercus robur

342

19,8

Goián

1

35

5

Carballo

Quercus robur

332

25,0

Amorín

1

36

6

Carballo

Quercus robur

329

18,2

Barrantes

1

38

7

Carballo

Quercus robur

318

20,0

Amorín

1

39

8

Carballo

Quercus robur

300

21,6

Goián

1

16,3

40

9

Carballo

Quercus robur

300

41

10

Carballo

Quercus robur

290

Sta. Mª Tebra

1

Amorín

1

42

11

Carballo

Quercus robur

294

19,8

Amorín

1

43

12

Carballo

Quercus robur

289

20,7

Tomiño

1

44

13

Carballo

Quercus robur

284

21,1

Piñeiro

1

45

14

Carballo

Quercus robur

267

21,8

Currás

1

47

15

Carballos

Quercus robur

256

19,9

Barrantes

2

48

16

Carballo

Quercus robur

233/144

18,7

Sobrada

1

52

17

Sobreiros

Quercus suber

435

18,3

Goián

14

57

18

Sobreiro

Quercus suber

324

13,1

Goián

1

58

19

Sobreiro

Quercus suber

314

19,8

Piñeiro

1

59

20

Sobreiros

Quercus suber

296

7,2

Tomiño

12

61

21

Sobreiros

Quercus suber

294

17,8

Barrantes

4

64

22

Sobreiro

Quercus suber

287

14,1

Forcadela

1

65

23

Sobreiros

Quercus suber

277

18,3

Tomiño

3

66

24

Sobreiro

Quercus suber

275

12,4

Forcadela

1

67

25

Sobreiro

Quercus suber

266

13,5

Tomiño

1

70

26

Carballo cerqueiro

Quercus pyrenaica

226

18,1

Goián

1
1

71

27

Carballo cerqueiro

Quercus pyrenaica

183

14,9

Goián

72

28

Carballo cerqueiro

Quercus pyrenaica

179

14,2

Amorín

1

76

29

Castiñeiro

Castanea sativa

366

22,1

Barrantes

1

77

30

Castiñeiro

Castanea sativa

305

21,0

Sta. Mª Tebra

1

79

31

Castiñeiro

Castanea sativa

281

17,3

Tomiño

1

80

32

Castiñeiro

Castanea sativa

259

17,0

Barrantes

1

81

33

Castiñeiro

Castanea sativa

251

16,5

Sobrada

1

Forcadela

1

19,4

Sobrada

1

84

34

Amieiro

Alnus glutinosa

297

84

35

Amieiro

Alnus glutinosa

256

85

36

Amieiro

Alnus glutinosa

218/212

13,9

Amorín

1

86

37

Amieiro

Alnus glutinosa

219

11,1

Amorín

1

86

38

Amieiro

Alnus glutinosa

201/101

15,4

Sobrada

1

87

39

Amieiro

Alnus glutinosa

200/184…

21,8

Amorín

1

89

40

Abeleira

Corylus avellana

86/76…

10,3

Barrantes

1

92

41

Abeleira

Corylus avellana

56/55…

15,9

Barrantes

1

93

42

Abeleira

Corylus avellana

32/…

9,4

Barrantes

1
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Páx

ID

Árbore

Especie

Perímetro

h

Parroquia

Nº ex.

96

43

Freixo

Fraxinus angustifolia

(477)

20,9

Forcadela

1

97

44

Freixo

Fraxinus angustifolia

320

20,2

Sobrada

1

98

45

Freixo

Fraxinus angustifolia

303

28,3

Sobrada

1

101

46

Freixo

Fraxinus angustifolia

265

22,9

Amorín

1

102

47

Freixo

Fraxinus angustifolia

261

19,6

Barrantes

1

103

48

Freixo

Fraxinus angustifolia

258

22,5

Figueiró

1

104

49

Freixo

Fraxinus angustifolia

253

22,1

Forcadela

1

105

50

Freixo

Fraxinus angustifolia

250

20,1

Amorín

1

108

51

Salgueiro

Salix atrocinerea

395

13,3

Goián

1

15,9

109

52

Salgueiro

Salix atrocinerea

255

110

53

Salgueiro

Salix atrocinerea

215

Amorín

1

Figueiró

1
1

111

54

Salgueiro

Salix atrocinerea

197/165…

13,7

Forcadela

112

55

Salgueiro

Salix atrocinerea

192/144…

9,0

Amorín

1

113

56

Salgueiro

Salix atrocinerea

166/154…

19,0

Forcadela

1

115

57

Salgueiro irto

Salix fragilis

183

14,3

Amorín

1

116

58

Salgueiros irtos

Salix fragilis

172

9,5

Amorín

2

117

59

Salgueiro irto

Salix fragilis

158/131…

15,0

Amorín

1

119

60

Salgueiro cincento

Salix salviifolia

134/121

8,0

Forcadela

1

121

61

Vimbieiro

Salix alba vitellina

153

14,8

Forcadela

1

123

62

Pradairo

Acer pseudoplatanus

156

19,9

Amorín

1

124

63

Pradairo

Acer pseudoplatanus

145/102

18,4

Amorín

1

125

64

Pradairo

Acer pseudoplatanus

107

18,3

Amorín

1

17,0

128

65

Ulmeiros

Ulmus minor

133

129

66

Ulmeiro

Ulmus minor

164

Sobrada

>8

Sobrada

1

132

67

Loureiro

Laurus nobilis

136

16,1

Currás

1

133

68

Loureiro

Laurus nobilis

115/113

19,0

Amorín

1
1

133

69

Loureiro

Laurus nobilis

125

10,7

Figueiró

134

70

Loureiro

Laurus nobilis

56…

12,8

Currás

1

138

71

Moroteiro

Arbutus unedo

95

8,3

Vilameán

1

139

72

Moroteiro

Arbutus unedo

70/70…

9,5

Barrantes

1

139

73

Moroteiro

Arbutus unedo

80/68

7,0

Barrantes

1

141

74

Acivros

Ilex aquifolium

81/69

7,8

Sobrada

17

143

75

Estripeiro

Crataegus monogyna

183

6,5

Goián

1

145

76

Pereira brava

Pyrus cordata

110

9,8

Pinzás

1

146

77

Pereiras bravas

Pyrus cordata

95

8,4

Pinzás

3

147

78

Pereira brava

Pyrus cordata

82/74…

7,7

Goián

1

149

79

Cereixeira

Prunus avium

216

18,5

Forcadela

1

152

80

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

362

32,9

Goián

1

153

81

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

328

27,2

Barrantes

1

154

82

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

317

29,3

Tomiño

1

155

83

Piñeiros bravos

Pinus pinaster

299

25,7

Estás

2

156

84

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

297

25,6

Amorín

1

157

85

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

295

30,1

Tomiño

1
1

158

86

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

295

27,3

Sobrada

159

87

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

290

30,3

Sobrada

1

159

88

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

290

31,6

Amorín

1
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Páx

ID

Árbore

Especie

Perímetro

h

Parroquia

Nº ex.

160

89

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

288

28,1

Barrantes

1

161

90

Piñeiro bravo

Pinus pinaster

286

19,0

Sobrada

1

168

91

Piñeiro manso

Pinus pinea

265

20,0

Tomiño

1

169

92

Piñeiros mansos

Pinus pinea

217

17,4

Barrantes

2

171

93

Araucaria

Araucaria angustifolia

265

18,5

Currás

1

174

94

Cedro do Himalaia

Cedrus deodara

(345)

21,1

Tomiño

1

175

95

Cedro do Himalaia

Cedrus deodara

196/186

20,1

Currás

1

177

96

Cedro do Líbano

Cedrus libani

268

18,4

Currás

1

179

97

Abeto do nadal

Picea abies

185

19,5

Currás

1

181

98

Abeto de Douglas

Pseudotsuga menziesii

241

23,1

Tomiño

1

183

99

Carballos turcos

Quercus cerris

233/200

24,2

Tomiño

>4
1

185

100

Tilleira

Tilia platyphyllos

205

20,7

Amorín

189

101

Tilleira prateada

Tilia tomentosa

174

16,9

Amorín

1

193

102

Plátano de sombra

Platanus x hispanica

405

29,7

Piñeiro

1

194

103

Plátanos de sombra

Platanus x hispanica

360

27,2

Currás

5

195

104

Plátano de sombra

Platanus x hispanica

338

17,6

Tomiño

1

198

105

Oliveira

Olea europaea

218

12,5

Piñeiro

1

199

106

Oliveira

Olea europaea

216

13,3

Forcadela

1

200

107

Oliveira

Olea europaea

174

7,0

Vilameán

1

201

108

Oliveira

Olea europaea

144/131

13,8

Tomiño

1

203

109

Laranxeira amarga

Citrus aurantium

171

7,8

Figueiró

1

205

110

Pomelo

Citrus x paradisii

70/70…

5,7

Tomiño

1

207

111

Maceira

Malus domestica

160

7,0

Tomiño

1

209

112

Buxo

Buxus sempervirens

70/68…

7,1

Goián

1

211

113

Xapoeiro

Camellia japonica

212

7,6

Goián

1

212

114

Xapoeiro

Camellia japonica

149

5,4

Sta. Mª Tebra

1
2

213

115

Xapoeiros

Camellia japonica

91/64…

5,6

Figueiró

215

116

Catalpas

Catalpa bignonioides

329

12,9

Sta. Mª Tebra

2

218

117

Magnolio

Magnolia grandiflora

390

17,3

Tomiño

1

219

118

Magnolios

Magnolia grandiflora

223

12,6

Currás

2

222

119

Rododendro arbóreo

Rhododendron arboreum

140/120

12,5

Sobrada

1

223

120

Rododendro arbóreo

Rhododendron arboreum

124

10,4

Currás

1

225

121

Ciprés de Portugal

Cupressus lusitanica

394

20

Forcadela

1

56

141

Sobreiro

Quercus suber

358

20

Forcadela

1

78

161

Castiñeiro

Castanea sativa

288

18

Forcadela

1

99

181

Freixo

Fraxinus angustifolia

276/220

22

Amorín

1

188

241

Tilleira prateada

Tilia tomentosa

268

21

Forcadela

1

ID: Número de rexistro no catálogo; en letra grosa, formacións.
Árbore: Nome popular da árbore, que inclúe formas de uso local.
Especie: Nome científico da árbore.
Perímetro: Perímetro normal, medido a 1,30 m de altura, en cm. Cifras separadas por barras corresponden
a distintos fustes dunha única árbore. En caso de grupos ou formacións, só consta a medida da árbore de
maior grosor.
h: Altura da árbore en metros. En caso de grupos ou formacións, só consta a medida do exemplar de maior
altura rexistrado.
Parroquia: Nome da parroquia do Concello de Tomiño na que se localiza.
Nº ex.: Número de exemplares que comprende o rexistro.
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